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CONTRATO DE PROGRAMA

Contrato de Programa que, nos termos
autorizado em Convênio de Cooperação, o

Município
ALMEIDA

de
e

CONCEIÇÃO
a

Empresa

Baiana

DO
de

Águas e Saneamento S.A. - EMBASA
celebram para a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário sob o regime de
gestão associada.

CONSIDERANDO que o Convênio de Cooperação entre Entes Federados celebrado, aos 23
de novembro de 2016, pelo Município de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e pelo Estado da
Bahia, autorizou nos termos do art. 241 da Constituição Federal, a gestão associada de

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO que o Convênio de Cooperação entre Entes Federados se encontra
plenamente válido e efIcaz, porque atende ao requisito de estar disciplinado por lei editada por
cada um dos Entes da Federação cooperantes (Lei estadual nº 11.172, de lº de dezembro de

2008, e Lei Municipal nº 531 de 26 de setembro de 2016, como previsto no art. 241 da
Constituição Federal e nos arts. 2ª, caput, VIII, in fIne, 31, 5 4ª, ambos do Decreto Federal nº
6.017, de 17 de janeiro de 2007);
CONSIDERANDO que nos termos do previsto no art. 13, & Sº, da Lei Federal nº 11.107, de
6 de abril de 2005, o Convênio de Cooperação entre Entes Federados, por meio de sua
Cláusula Primeira, autorizou o Prefeito do Municipio de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e a
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A 7 Émbasa a celebrarem Contrato de Programa
com o objetivo de disciplinar a prestação dos serviços públicos tendo como objeto a gestão
associada;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso I do caput do art. 1 1 da Lei Federal
nº 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), tendo em
vista que foi editado o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
(Anexo I deste instrumento);
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso II do caput do art. 11 da LNSB,
uma vez que foi elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico—Financeira - EVTE
(Anexo II deste instrumento) da prestação de serviço, nos termos do Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso III do art. 11 da LNSB, por meio da
Cláusula Segunda, Parágrafo Único, do Convênio de Cooperação entre Entes Federados
(Anexo III deste instrumento), que designou a Agência Reguladora de Saneamento Básico
do Estado da Bahia - AGERSA como entidade de regulação e fiscalização dos serviços
públicos a serem prestados em execução ao presente Contrato de Programa;
%
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CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. 11 da LNSB,
visto que a minuta do presente Contrato de Programa foi submetida à Consulta Pública e à
Audiência Pública.
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ. sob nº 13.695.028/0001-32, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, o Sr. Adailson Campos Sobral, e a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E
SANEAMENTO S/A — EMBASA, integrante da administração indireta do Estado da Bahia,
pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ. Sob nº. l3.504.675/0001-10, neste ato
representada por seu Presidente, o Sr. Rogério Cedraz, e por seu Diretor de Operação do
Interior, 0 Sr. José Ubiratan Cardoso Matos, celebram o presente CONTRATO DE
PROGRAMA, que se regerá pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei
Nacional de Saneamento Básico - LNSB), pela Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005
(Lei de Consórcios Públicos), pela Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de

Concessões e Permissões da Prestação de Serviços Públicos) pelo Decreto Federal nº 6.017,
de 17 dejaneiro de 2007 (Regulamento da Lei de Consórcios Públicos), pelo Decreto Federal
nº 7.217, de 21 dejunho de 2010 (Regulamento da Lei Nacional de Saneamento Básico), pela
Lei Estadual nº 1 1.172, de lº de dezembro de 2008 (Lei da Política Estadual de Saneamento

Básico), pela Lei Municipal nª 531 de 26 de setembro de 2016, que autorizou o Convênio de
Cooperação e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA (Das definições). Para os efeitos deste contrato, considerase:

1 — LNSB — Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento
Básico;
I] - SERVIÇOS — Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
conforme definidos pelos artigos 4ª e 9º do Decreto Federal 7.217 de 21 de junho de 2010,
respectivamente;

III — SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA — A distribuição de
água potável mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem
como, quando vinculadas a esta finalidade, as atividades de reservação de água bruta,
captação, adução de água bruta, tratamento de água, adução de água tratada e reservação de
água tratada;

IV - SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO * Constituidos por uma
ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;
transporte dos esgotos sanitários; tratamento dos esgotos sanitários; e disposição final dos

esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou
individuais, inclusive fossas sépticas;
V — UNIVERSALIZAÇÃO — Ampliaç" “ progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados aos serviços de abasteciment
e água e esgotamento sanitário;
GV
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VI - TARIFA - Remuneração devida pelo usuário à EMBASA pela utilização efetiva ou
potencial dos SERVIÇOS de natureza continua;

VII — PREÇO PÚBLICO NÃO-TARIFÁRIO - Remuneração devida pelo usuário a
EMBASA por serviços complementares ou adicionais aos de natureza continua, tais como taxa
de ligação, taxa de religação, emissão de segunda via de fatura etc;
VIII - REAJUSTE - Atualização da expressão monetária da TARIFA e de PREÇOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que
ocorrer REVISÃO;

IX - REVISÃO - Reavaliação das condições técnicas e econômico-financeiras, bem como da
distribuição dos ônus econômicos da ampliação e manutenção dos serviços entre as várias
categorias de usuários e faixas de consumo, assegurada a relação encargos—remuneração
prevista neste Contrato de Programa;
X — PLANO SETORIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO - Plano que engloba os serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, abrangendo: o diagnóstico da situação local e seus impactos nas
condições de vida; objetivos e metas para UNIVERSALIZAÇÃO dos SERVIÇOS; programas,
projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas; ações de emergência e
contingência; e, mecanismos e procedimentos de avaliação da execução do que foi planejado.
A consolidação e compatibilização dos planos setoriais poderão ser feitas pelo TITULAR dos

serviços visando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme ê lº do
art.19 da Lei Federal 11.445, de 5 dejaneiro de 2007;
XI - PQMI - Plano Quadríenal de Metas e Investimentos, instrumento de planejamento da
EMBASA, com o objetivo de atender as metas de universalização previstas no PLANO
SETORIAL e no Contrato de Programa;
XII - ÓRGÃO REGULADOR - É a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado da Bahia — AGERSA, ou órgão ou entidade que vier a sucedê—la ou substitui-la;
XIII- COMISSÃO ESPECIAL - A constituida por dois representantes do MUNICÍPIO, por dois

representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuários, que tem como objetivo
fiscalizar os SERVIÇOS, conforme previsto no art. 33, XIV, do Decreto Federal nº 6.017, de
17 de janeiro de 2007;
XIV - NORMAS DE REGULAÇÃO - As normas legais e administrativas editadas pelo ÓRGÃO
REGULADOR, com o objetivo de disciplinar a prestação de SERVIÇOS ou sua remuneração,
incluindo as Condições Gerais na prestação e utilização dos Serviços Públicos de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Embasa e suas alterações;
XV - IPCA - IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

“ª
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XVI - REGULARIDADE - A prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na
legislação, nos regulamentos, no Convênio de Cooperação e neste Contrato de Programa e em
outras normas técnicas em vigor;
XVII - CONTINUIDADE - A manutenção, em caráter permanente e ininterrupto da prestação

dos SERVIÇOS e de sua oferta a população, em condições de REGULARIDADE;
XVIII - EFICIENCIA - A execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas
aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e
quantitativamente, O cumprimento das Metas, pelo menor custo possivel;

XIX - SEGURANÇA - A execução dos SERVIÇOS de forma a garantir a segurança dos usuários,
dos trabalhadores da EMBASA, da comunidade e do meio ambiente;
XX - ATUALIDADE - Modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua
conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos SERVIÇOS na medida da

necessidade dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste
Contrato de Programa;
XXI - GENERALIDADE - universalidade da prestação dos SERVIÇOS, ou seja, assegurado o

direito de acesso aos SERVIÇOS a todos os tipos e categorias de usuários, observado o
Programa de Metas;
XXII - CORTESIA NA PRESTAÇÃO Dos SERVIÇOS - tratamento aos usuários com civilidade e
urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os SERVIÇOS,
bem como para a apresentação de reclamações;
XXIII - MODICIDADE - ajusta correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos
SERVIÇOS, a remuneração da EMBASA, e as contraprestações pecuniárias pagas pelos
usuários;
XXIV - TITULAR - o ente da Federação a quem compete prover o serviço público,

especialmente por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou
indireta;
XXV — PRESTAÇÃO REGIONALIZADA — aquela em que um único prestador atende a
dois ou mais titulares, com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive
de sua remuneração, e compatibilidade de planejamento.

CLÁUSULA SEGUNDA (Do objeto e da área de prestação). O objeto do
presente contrato é a prestação de SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E
SANEAMENTO S/A - EMBASA, sob o regime de gestão associada e prestação regionalizada, nas
áreas urbanas do municipio de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA.
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& 1“. Os SERVIÇOS mencionados no caput deverão atender de forma progressiva a todas as
condições de prestação e de qualidade previstas nas NORMAS DE REGULAÇÃO dos

SERVIÇOS.
5 2º. A prestação dos SERVIÇOS prevista no caput engloba a realização de investimentos e
obras necessários à efetivação da UNIVERSALIZAÇÃO, a serem implementadas de acordo com
as metas previstas nos PQMIs.

g 3“. As disposições do PLANO Setorial ou de suas revisões, quando posteriores ao presente
Contrato, somente serão eficazes em relação à EMBASA mediante a preservação do equilibrio

econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA (Do prazo). Os SERVIÇOS contratados serão prestados pelo
prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de sua assinatura.

ª lª. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por meio de termos aditivos, por
P eriodo suficiente a P lena amortiza Sª ão dos investimentos realizados P ela EMBASA.
% 2“. O presente contrato permanecerá vigente pelo prazo necessário para o cumprimento das
obrigações dele derivadas.

CLÁUSULA QUARTA (Do modo, da forma e das condições de prestação dos
serviços). A EMBASA, durante todo o prazo da Vigência deste Contrato, deverá prestar
SERVIÇOS adequados, entendido estes como aqueles que estejam de acordo com o disposto
nas NORMAS DE REGULAÇÃO, com este Contrato, e que possuam condições efetivas de

REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIENCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE e
CORTESIA na sua prestação e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usuários.
ª lº. Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção dos SERVIÇOS pela EMBASA, em

situação de emergência ou após prévio aviso, nas seguintes hipóteses:

I - razões de ordem técnica ou de SEGURANÇA nas instalações;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nas
instalações e infra-estruturas componentes do serviço;
III - realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando atendimento
do crescimento vegetativo;
IV - negativa do usuário em permitir instalação de dispositivo de medição de água consumida,
mesmo após ter sido previamente notificado;

V - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação da EMBASA,
%
por parte do usuário;
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VI - relativamente aos serviços de abastecimento de água por inadimplemento do usuário, na
forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei Federal 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007;
VII - declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de
recursos hídricos, decorrentes de insuficiência de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsável por sua gestão;

VIII - eventos de força maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo
ORGÃO REGULADOR.
& 2º A interrupção motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente comunicada
ao ÓRGÃO REGULADOR e aos usuários, com antecedência compatível fixada na regulação,
salvo nos casos de iminente ameaça ou comprometimento da SEGURANÇA de instalações ou
pessoas, a juízo da EMBASA, devendo o fato ser comunicado incontinente ao ÓRGÃO
REGULADOR.
& 3ª Cabe à EMBASA, em qualquer uma das hipóteses previstas no parágrafo acima, adotar as
providências cabíveis, no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVIÇOS ao prazo

estritamente necessário.
5 4º. A EMBASA prestará os SERVIÇOS tão logo a instalação do usuário estiver interligada à
rede pública de abastecimento de água ou de coleta de esgotos, desde que já disponha de

infraestrutura local adequada. Os usuários estarão sujeitos ao pagamento de TARIFAS e outros
PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS uma vez decorrido o prazo para a ligação compulsória à
rede, independentemente da interligação efetiva, desde que a rede lhe esteja disponível.
5 5“. A EMBASA poderá recusar a execução dos SERVIÇOS ou interrompe-los sempre que
considerar a instalação, ou parte dela, insegura, inadequada ou não apropriada para receber os

SERVIÇOS, ou que interfira com sua CONTINUIDADE ou qualidade, na forma que dispuser as
NORMAS DE REGULAÇÃO.

% 6“. A EMBASA, de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle e fiscalização,
poderá exigir que o usuário realize, às suas próprias expensas, pré-tratamento de efluentes
gerados que se apresentem incompatíveis com o sistema de esgotamento sanitário existente.
ê 7º. A EMBASA disponibilizará Manual do usuário, devidamente aprovado pelo ÓRGÃO
REGULADOR.
& 8“. AS disposições deste Contrato aplicam-se às ligações de água e esgoto existentes na data
de sua entrada em Vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas
posteriormente.

CLÁUSULA QUINTA (Das obrigações da Embasa). São obrigações da EMBASA:
[ - praticar TARIFAS e preços conforme a estrutura tarifária estabelecida pelo ÓRGÃO
REGULADOR, pelos SERVIÇOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;
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II - executar os SERVIÇOS na forma e especificação das NORMAS DE REGULAÇÃO, visando a

progressiva expansão dos SERVIÇOS, a melhoria de sua qualidade e o desenvolvimento da
salubridade ambiental na área de prestação contratual;

III - desenvolver e executar projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras e
SERVIÇOS objeto deste Contrato;

IV - cumprir com todas as obrigações de prestação de contas, planejamento e apoio ao
desenvolvimento institucional dos SERVIÇOS;

V - propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das
respectivas obras de expansão de SERVIÇOS oriundos de parcelamento de solo, loteamentos,

empreendimentos

imobiliários

de

qualquer

natureza

e

de

responsabilidade

de

empreendedores, bem como elaborar termos de recebimento em doação para 0 MUNICÍPIO e a
cessão deste a EMBASA para operação e manutenção;
VI - encaminhar ao ÓRGÃO REGULADOR, no prazo de até 120 (cento e Vinte) dias após O
encerramento do exercício fiscal, relatórios anuais de desempenho econômico-financeiro,

gerencial, operacional e do ativo imobilizado, visando a atualização, avaliação e fiscalização
da evolução do objeto contratual e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro;
VII — obter todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e SERVIÇOS
objeto deste Contrato e utilizar materiais de qualidade compatível com as normas editadas

pelos órgãos técnicos especializados, cumprindo as especificações e normas técnicas
brasileiras, visando garantir solidez e SEGURANÇA das referidas obras, tanto na fase de
construção, quanto nas de operação e manutenção;

VIII - refazer obras e SERVIÇOS julgados defeituosos, desde que comprovado em laudo
técnico fundamentado, assegurando à EMBASA direito a ampla defesa e contraditório em
procedimentos administrativos próprio, determinados pelo ORGÃO REGULADOR;
IX - cientificar previamente o MUNICÍPIO sobre as obras que pretenda executar em vias e
logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência;

X - disponibilizar em sua sede, para consulta, auditoria e fiscalização, toda documentação
relacionada a este Contrato, atendendo a prévia solicitação formal. Não sendo possível

conceder o acesso imediato, este deverá ser disponibilizado em prazo não superior a 15
(quinze) dias;

XI - apresentar ao MUNICÍPIO, em tempo hábil, todos os elementos e documentos necessários
à declaração de utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados ou sobre os quais serão

instituídas servidões administrativas, nos termos da legislação vigente;
XII - conduzir os processos desapropriatorios ou de instituição de servidões administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes à
aquisição dos imóveis e ao pagamento de indenizações ou de quaisquer outras compensações
decorrentes da desapropriação ou da instituição de servidões ou de outros ônus ou encargos

relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporário de bens imóveis ou a realocação
10
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de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, honorários advocatícios e

de peritos;
XIII - promover e assumir ônus decorrentes de desapropriações ou imposição de servidões
administrativas, limitações administrativas de caráter geral e autorizações provisórias à

ocupação de bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS e obras de interesse deste
Contrato, cujos valores serão considerados para fins de apuração e manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro;
XIV - indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedência ao MUNICÍPIO as
áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou
instituídas como servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e
conservação dos SERVIÇOS e obras objeto deste Contrato, para que sejam tempestivamente
editados os necessários decretos;

XV — informar ao ÓRGÃO REGULADOR e ao MUNICÍPIO a respeito do trâmite de processos
administrativos ou judiciais relativos a desapropriações, informando valores indenizatórios
pagos aos expropriados, em acordo ou decisãojudicial;
XVI - proceder, nos termos da legislação aplicável, a devolução dos valores eventualmente
arrecadados de forma indevida;
XVII - proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, explicitando-se os
casos de possível isenção ou imunidade;
XVIII - notificar o ÓRGÃO REGULADOR, imediatamente, quando constatado o desequilíbrio
econômico—financeiro.

CLÁUSULA SEXTA (Dos direitos da Embasa). São direitos da EMBASA:
I - cobrar todos os débitos vencidos e não pagos, ressalvadas as hipóteses legalmente
previstas;
II - auferir receitas decorrentes de fontes altemativas, complementares, acessórias ou de

projetos associados, consoante art. 11 da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
art. 13 da Lei Federal nº. 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007, inclusive para fins de amortização
dos investimentos realizados;

III - adotar providências previstas neste Contrato, objetivando assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro durante toda sua vigência;
IV - receber em cessão, do MUNICÍPIO, todas as servidões administrativas e de passagem já
instituídas e as que indicar a instituição, sem qualquer ônus e pelo prazo em que vigorar este
Contrato;
V - utilizar sem ônus, vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal;

l/

-f
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VI - deliberar sobre disponibilidade de água e possibilidade de escoamento de esgotos
sanitários para a ampliação e implantação de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e
instalação de novas indústrias;

VII - deixar de executar os SERVIÇOS, ou interrompê-los, sempre que considerar as

respectivas instalações, no todo ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou
inapropriada, nos termos regulamentados pelo ÓRGÃO REGULADOR, assegurado direito à
ampla defesa e contraditório ao usuário;
VIII - condicionar a prestação dos SERVIÇOS à prévia verificação de conformidade das
instalações com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e demais autoridades competentes;
IX - exigir dos usuários a realização de pré—tratamento de efluentes em desconformidade,
antes do recebimento destes pela estação de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as
normas ambientais ou de regulação dos SERVIÇOS;
X - receber informação sobre qualquer alteração cadastral do imóvel;
XI - receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas,
privadas, nacionais ou internacionais, destinarem aos SERVIÇOS, inclusive financiamentos;

XII - opor defesa ao ÓRGÃO REGULADOR pelo não cumprimento do PQMI quando
comprovada a interferência de terceiro.
XIII - a EMBASA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,

acessórias ou complementares aos serviços previstos, bem como a implantação de projetos
associados, e outras formas de contratação, em conformidade com o previsto na legislação
correlata.
XIV - em situação critica de escassez motivada por estiagem, contaminação de recursos
hídricos ou outro fato extraordinário que obrigue a adoção de racionamento ou redução de

produção a níveis não compatíveis com o sistema, além das medidas previstas na legislação
em vigor e demais normas regulamentadoras, poderá ser adotada tarifa especial de
contingência, com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais
decorrentes delas, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, de
acordo com o órgão regulador,
& lº. O disposto no inciso XIII do caput não se aplica às contratações de operação de crédito,
emissão de debêntures, de Subconcessões, de parcerias público-privadas, de locação de ativos
com cessão de recebíveis e de outras avenças assemelhadas, hipóteses em que deverá ser
observado o disposto no art. 26, caput e 55, da Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de

1995.
ª 2º. A anuência do MUNICÍPIO, prevista no art. 26 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, poderá se dar pela aprovação de PQMI que preveja os contratos previ tos

no & lº ou forma de financiamento dos investimentos planejados.

12
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CLÁUSULA SÉTIMA (Das obrigações do Município). São obrigações do
MUNICÍPIO:
I - providenciar cessão à EMBASA das infraestruturas necessárias às expansões dos SERVIÇOS

decorrentes de parcelamentos do solo e loteamentos, empreendimentos imobiliários de
qualquer natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com Vistas à
operação e manutenção, até efetiva reversão ao MUNICÍPIO, por ocasião da extinção
contratual;
II - comunicar formalmente ao ÓRGÃO REGULADOR a ocorrência da prestação dos SERVIÇOS
pela EMBASA, em desconformidade técnica, operacional, contábil, econômica, financeira,
tarifária, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das medidas administrativas
cabíveis;
III - declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, cabendo-lhe, ainda, permitir que a

EMBASA promova as ações administrativas ou judiciais necessárias à efetivação das
desapropriações ou servidões;
IV - estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens
imóveis, com a finalidade de assegurar a realização, bem como a conservação, de serviços e
obras vinculadas à prestação dos SERVIÇOS e ao cumprimento dos PLANOS e metas de
interesse deste Contrato;
V - ceder gratuitamente as áreas afetas aos SERVIÇOS existentes na data da assinatura do

Contrato de Programa, bem como as que receber gratuitamente pela implantação dos mesmos
SERVIÇOS, devidamente regularizadas à EMBASA, pelo prazo em que vigorar o convênio de
cooperação e o presente Contrato;
VI - coibir o lançamento de águas pluviais no sistema de coleta e afastamento do esgoto
sanitário, inclusive apreciando as notificações de irregularidades feitas pela EMBASA;
VII - compelir todas as edificações permanentes urbanas a conectar-se ao sistema público de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e tecnicamente factível;
VIII - repassar recursos financeiros ou bens de quaisquer entidades públicas, privadas,
nacionais ou internacionais, que tenham sido destinados aos SERVIÇOS, inclusive
financiamentos;
IX - acompanhar e validar a efetivação da reversão de bens por ocasião da extinção do
Contrato;
X - sistematizar e articular as informações municipais de acordo com o Sistema Nacional de
informações em Saneamento Básico — SINISA;

XI — conceder isenção de todos os tributos incidentes nas áreas e instalações operacionais
existentes a data de celebração do CONTRATO, que será extensível àquelas criadas durante

(V

& ª”,
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sua Vigência, e também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço aéreo
e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços;

XII — transferir para & EMBASA, a título gratuito, todas as informações cadastrais referentes
a dados geográficos do município, banco de dados cadastrais de imóveis e clientes/usuários

das empresas públicas ou sociedades de economia mista a que mantenha controle, mapas, e/ou
cadastro multifinalitários compartilhados com outras empresas públicas ou privadas a que
mantenha relação.

CLÁUSULA OITAVA (Dos direitos do Município). São direitos do MUNICÍPIO:
I - receber relatórios previstos na Cláusula Vigésima Terceira, com o objetivo de avaliar e
fiscalizar a evolução do objeto contratual e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro;

II — exigir que a EMBASA refaça obras e SERVIÇOS defeituosos, desde que comprovado por
laudo técnico fundamentado, assegurando a EMBASA o amplo direito de defesa e contraditório
observados o procedimento administrativo próprio, determinados pelo ORGÃO REGULADOR;
III - receber prévia comunicação da EMBASA sobre obras que serão executadas em vias e
logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência, serviços de manutenção e
crescimento vegetativo;
IV - ter acesso a toda documentação relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e

fiscalização, na forma do parágrafo único do art. 30 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, mediante prévia solicitação formal;
V - participar da COMISSÃO ESPECIAL prevista na Cláusula Vigésima Quinta do presente
instrumento para o acompanhamento da execução do presente Contrato, com acesso a toda
documentação relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

CLÁUSULA NONA (Dos deveres dos usuários). Sem prejuízo do estabelecido nas
NORMAS DE REGULAÇÃO, são deveres dos usuários:
[ - pagar a TARIFA e outros PREÇOS PÚBLICOS NÃO—TARIFÁRIOS, bem como as penalidades
decorrentes de mora ou inadimplemento;
II - contribuir para a permanência das boas condições dos bens afetados aos SERVIÇOS;
III - cumprir com o previsto nas NORMAS DE REGULAÇÃO, especialmente as referentes aos
despejos industriais;
IV - responder perante a EMBASA pelos danos materiais ou pessoais causados em decorrência
da má utilização das instalações ou dos SERVIÇOS colocados à sua disposição;
V - consultar a EMBASA, anteriormente à instalação de tubulações internas, quanto ao local do

ponto de entrega da água tratada e o de coleta das aguas residuárias;

%,
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VI - solicitar à EMBASA autorização para proceder a qualquer alteração que pretenda fazer no
ponto de entrega da água ou no de coleta das águas residuárias;
VII - autorizar a entrada de prepostos da EMBASA, devidamente credenciados, nos imóveis

que estejam ocupando para que possam ser executadas as ações de interesse dos SERVIÇOS, ou
os que sejam a ele complementares, inclusive a instalação dos equipamentos necessários à sua
respectiva prestação;
VIII - manter as instalações internas, tais como caixa de água, tubulações e conexões, dentre

outras, sempre limpas e em condições de conservação e higiene adequadas;

IX - averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as
imediatamente;
X - manter as instalações de sua unidade nas condições de utilização estabelecidas pelas

autoridades competentes;
XI - não lançar esgoto sanitário na rede de águas pluviais ou águas pluviais na rede de
esgotamento sanitário;
XII - não fraudar qualquer tipo de equipamento, instalação ou instrumento utilizado pela

EMBASA na prestação de SERVIÇOS;
XIII - infomiar imediatamente à EMBASA sobre qualquer alteração cadastral relativa ao tipo
de utilização do imóvel e de acordo com classificação da EMBASA;

XIV - conectar o imóvel ao sistema público de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário disponível e tecnicamente factível;
XV - projetar e executar, no imóvel de sua propriedade, as instalações hidráulicas, com
reservatório superior e reservatório inferior, com sistema de elevação próprio, para os imóveis

com altura superior a 6 m;
XVI - atender ao Artigo 7º do Decreto Federal 7.217 de 21 junho de 2010 e seus parágrafos,
que dispõe sobre a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de
água que não poderá ser também alimentada por outras fontes.

CLÁUSULA DÉCIMA (Dos direitos dos usuários). São direitos dos usuários:
I - receber os SERVIÇOS em condições adequadas;

II - receber todas as informações para a defesa dos interesses individuais ou coletivos, bem
como as necessárias para a eficiente utilização dos serviços públicos;
Ill - levar ao conhecimento do ÓRGÃO REGULADOR as irregularidades das quais venham a
ter conhecimento;

]

,
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IV - fiscalizar os SERVIÇOS, inclusive por meio da COMISSÃO ESPECIAL prevista na Cláusula
Vigésima Quinta;
V -ter acesso ao manual do usuário;

VI - comunicar à EMBASA, por meio de sua ouvidoria, ou, caso insuficiente a atuação desta,

ao ORGÃO REGULADOR os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela EMBASA ou
seus prepostos na execução dos SERVIÇOS;
g 1". Os casos omissos ou as dúvidas surgidas no relacionamento com os usuários, em
decorrência da aplicação das condições previstas neste Contrato serão resolvidos pelo ORGÃO

REGULADOR, o qual poderá mediar conflitos entre usuários e a EMBASA.
& 2º. A EMBASA não poderá condicionar a ligação ou religação da unidade do usuário ao
pagamento de valores não previstos nas NORMAS DE REGULAÇÃO, bem como de débitos não
imputáveis ao usuário, ou, ainda, interromper a prestação dos SERVIÇOS fora das hipóteses
previstas nas NORMAS DE REGULAÇÃO.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (Das obras). A EMBASA ficará responsável
pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos referentes às obras
previstas nos PQMIs, devendo disponibilizar ao ÓRGÃO REGULADOR toda a documentação
pertinente quando solicitada.
Parágrafo único - Para execução das obras, a EMBASA deverá obter todas as licenças que se

fizerem necessárias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as
normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações
e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e SEGURANÇA à obra, tanto na
sua fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção.

CLÁUSULA

DÉCIMA

SEGUNDA

(Das

expropriações

e servidões

administrativas). A EMBASA, nos termos de declaração de utilidade pública ou interesse
social, promoverá desapropriações, instituirá servidões administrativas e ocupará
temporariamente os bens necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados
ao objeto deste instrumento, arcando com os ônus decorrentes.

Parágrafo único - Para que sejam promovidas as respectivas declarações de utilidade pública

ou de interesse social, deverá a EMBASA indicar ao Município, de forma justificada, com 60
(sessenta) dias de antecedência, as áreas que deverão ser desapropriadas, ou nas quais se

instituirá servidão administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (Do apoio da Embasa). A EMBASA
apoiará as revisões do Plano Setorial — Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário.
%
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA (Dos critérios, dos indicadores, das
fórmulas e dos parâmetros definidores da qualidade e continuidade dos
serviços). Para fins deste CONTRATO são adotados os critérios, indicadores, fórmulas e
parâmetros definidores da qualidade e continuidade atualmente em vigor, independentemente
de terem sido editados por órgão ou entidade municipal ou estadual, conforme definições
constantes no Anexo V deste instrumento.
Parágrafo único - Por meio de NORMA DE REGULAÇÃO, o ÓRGÃO REGULADOR poderá

completar ou alterar os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros mencionados no caput, os
quais obrigarão a EMBASA imediatamente e, caso impliquem em aumento ou diminuição

extraordinária de custos, darão causa à REVISÃO de TARIFA ou de PREÇOS PÚBLICOS NÃoTARIFÁRIOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Serviços). Na parte relativa ao objeto e área de atuação deste Contrato, a EMBASA
deverá observar os objetivos e metas de ampliação e manutenção dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário previstas no PQMI de acordo com a Cláusula

Décima Sexta deste Contrato e no Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário e suas alterações subsequentes, estando as metas sistematizadas no Anexo V deste
instrumento.
Parágrafo único - As Metas e Prazos dos SERVIÇOS, constantes no Plano Setorial de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e no PQMI, serão revisados a cada quatro
(4) anos, concomitantemente à revisão do Plano Setorial, sendo assegurado o prazo máximo
de 6 (seis) meses para formalização de Termo Aditivo após a entrada em vigor da nova lei do

Plano Setorial, quando necessário, respeitado o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos vigentes e a exequibilidade dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (Da PQMI) O PQMI, a ser elaborado pela
EMBASA e aprovado pelo MUNICÍPIO, sempre em compatibilidade com 0 PLANO
SETORIAL, deverá estabelecer o conjunto de programas, projetos e ações necessárias para
atingir as metas de UNIVERSALIZAÇÃO previstas no PLANO SETORIAL, de acordo com o
montante de recursos financeiros previstos para o período de 4 (quatro) anos.
5 lª. São dispositivos obrigatórios do PQMI:
I — metas e cronograma de investimentos, com a identificação e orçamento estimativo das
obras e outras ações para o alcance das metas de UNIVERSALIZAÇÃO de acesso aos SERVIÇOS,
bem como das metas de melhoria de sua qualidade, de forma regionalizada, a fim de permitir
à população reconhecer os efeitos dos investimentos em relação à situação de salubridade da

região do MUNICÍPIO atendida pela EMBASA;

%

II - metas de redução das perdas, em especial das perdas fisicas de água;

%;
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III - a previsão de aportes financeiros para a realização dos programas, projetos e ações
previstos, dentre eles os originários de:
a) tarifas;
b) operações de crédito;
c) emissão de debêntures;
d) contratação de parcerias público-privadas;
e) fundos públicos e privados;

f) orçamento da União, Estado ou Município;
g) outras formas de custeio do financiamento.

ª 2º. A ausência ou disponibilização parcial de fontes de recursos públicos previstos, além de
alterações radicais das condições econômicas que afetem as condições de oferta de crédito e

captação de recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, implicarão desequilíbrio
econômico do contrato.
g 3“. Haverá um PQMI a cada 4 (quatro) anos, desde que vigente 0 presente Contrato, sendo

que o PQMI ] referente ao período de execução 2019-2022 compõe o Anexo VI deste
instrumento.

% 4º. Está previsto o seguinte cronograma para a elaboração, aprovação e execução dos
PQMIS:
PQMI

Data-limite para a
Embasa propor o
PQMI

Período de execução
do PQMI

ver Anexo VI

Data-limite para o
Titular dos Serviços
publicar o ato de
aprovação do PQMI
ver Anexo VI

PQMI 1
PQMI 2

30/04/2022

30/06/2022

2023-2026

PQMI 3

30/04/2026

30/06/2026

2027-2030

PQMI 4

30/04/2030

30/06/2030

2031-2034

PQMI 5

30/04/2034

30/06/2034

2035-2038

PQMI 6

30/04/2038

30/06/2038

2039-2042

PQMI 7

30/04/2042

30/06/2042

2043-2046

PQMI 8

30/04/2046

30/06/2046

2047-2048

2019-2022

f

(lí/g
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& Sª. 0 ÓRGÃO REGULADOR deverá disponibilizar a qualquer do povo, independentemente da
demonstração de interesse, o acesso integral de todos os PQMIS, por meio do sítio que
mantém na internet.
5 6“. A não apresentação e avaliação dos PQMIS, dentro dos prazos estabelecidos, não afetará
a continuidade do contrato.
ª 7”. As tarifas deverão amenizar os investimentos em captações, barramentos e outras

soluções hídricas construidas ou mantidas pela EMBASA para atender o abastecimento do
Município, mesmo quando não previstas no Plano Setorial ou Plano de Investimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (Da cálculo de tarifas e de outros preços
públicos). A utilização ou disponibilidade dos serviços será remunerada mediante a TARIFA
atualmente aplicada aos serviços (Anexo III deste instrumento), sendo que os serviços
complementares ou adicionais aos serviços públicos objeto deste Contrato serão remunerados
mediante PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS, na forma definida na regulação.
& lº. A TARIFA remunerará todos os custos e despesas, diretos ou indiretos, para a prestação
regionalizada dos serviços, inclusive a amortização dos investimentos, depreciação, os custos
operacionais e de regulação e fiscalização dos serviços e a remuneração de capital.
5 2“. A TARIFA mencionada no caput considerará toda a atuação da Contratada no Estado da
Bahia, de forma a assegurar a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro da

EMBASA.
% 3º. A estrutura tarifária, a REVISÃO, o REAJUSTE das TARIFAS e de outros PREÇOS

PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS serão alterados mediante decisão do ÓRGÃO REGULADOR ou de
alteração da legislação ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar alteração ao

presente instrumento.
5 4º. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros preços públicos dar-se-á consoante disposição do
artigo 39 da Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo
por data base a fixada pelo ÓRGÃO REGULADOR e ausente esta, o dia lº de maio de cada ano,
devendo o ato que conceder o REAJUSTE ser publicado, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da
data de sua vigência.
ª 5“. Para fins de aplicação de REAJUSTE, as despesas para a prestação dos serviços serão
classificadas entre aquelas que estão sob direta gestão da EMBASA (despesas administráveis) e
as que independem desta (despesas não administráveis), como os referentes à energia elétrica,
telecomunicações e outros. A parcela de despesas não administráveis administradas será
reajustada integralmente com a variação de preços verificada no período e a parcela de
despesas administráveis será reajustada pela aplicação do ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS Ao

CONSUMIDOR AMPLO — IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou outro equivalente, nos termos em que decidir o ÓRGÃO REGULADOR.
& 6". A TARIFA e todas as condições econômico-financeiras deste Contrato serão revistas a ,.
cada 4 (quatro) anos, atendendo o seguinte em o rama:
%
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Data-limite para a

Data-limite para a

Data de início de

Embasa pleitear a
revisão ordinária

AGERSA publicar a
decisão sobre a
revisão ordinária

vigência da tarifa
revisada

01/10/2019
01/10/2023
01/10/2027
01/10/2031
01/10/2035
01/10/2039
01/10/2043
01/10/2047

31/03/2020
31/03/2024
31/03/2028
31/03/2032
31/03/2036
31/03/2040
31/03/2044
31/03/2048

30/04/2020
30/04/2024
30/04/2028
30/04/2032
30/04/2036
30/04/2040
30/04/2044
30/04/2048

% 7". Será realizada REVISÃO extraordinária de TARIFA sempre que, por fatos alheios ao
controle e infiuência da EMBASA, seu valor tornar-se insuficiente para amortizar
integralmente e remunerar todos os custos operacionais, de administração, de manutenção,
investimentos e expansão dos serviços.
5 8". Para efeito de faturamentos, usuários serão classificados em categorias de uso, na forma

da Tabela Tarifária da EMBASA, aprovada pelo ORGÃO REGULADOR.
g 9”. Desde que previsto nas NORMAS DE REGULAÇÃO, grandes consumidores poderão
celebrar contratos especiais com a EMBASA em que sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas,
ouvido previamente, em cada caso, o ORGÃO REGULADOR.

& 10. A EMBASA deverá manter escrituração contábil que permita ao ÓRGÃO REGULADOR a
efetiva e permanente fiscalização dos resultados da prestação dos serviços complementares e
adicionais.
& 11. A EMBASA poderá cobrar todos os valores de todos os serviços prestados, os débitos
vencidos e não pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobrança disponíveis, sempre
considerados os encargos financeiros legais.

& 12. A EMBASA poderá auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares,
acessórias ou de projetos associados consoante art. 11 da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 e art. 13 da Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, inclusive para fins
de previa amortização e remuneração, seja dos bens pré-existentes e/ou dos demais

investimentos realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (Do sistema de cobrança). A EMBASA efetuará
as medições dos consumos de água ou, para os casos de não-hidrometração, estimara os
consumos e emitirá, com base em medições ou estimativas, a cobrança dos valores devidos
aos respectivos usuários, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifária da EMBASA,

aprovada pelo ORGÃO REGULADOR.
& lº. A remuneração pela prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser

fixada com base no volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água, ou no
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volume estimado de água consumido pelo usuário, no caso dele se utilizar de fonte
alternativa. As NORMAS DE REGULAÇÃO poderão prever a instalação de medidores de vazão
de esgoto, para o fim de cálculo da remuneração devida pela utilização dos serviços de
esgotamento sanitário.
& 2ª. Serão lançados nas contas de consumo dos usuários, quando for o caso, os valores
correspondentes às multas e aos serviços adicionais ou, com anuência do usuário, dos serviços

complementares.
5 3". A EMBASA poderá contratar empresas, instituição financeira ou não, para funcionar
como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta cláusula, bem como para exercer

as funções previstas no caput.

CLAUSULA DECIMA NONA (Dos recursos a serem aplicados na prestação
dos Serviços). As ampliações, expansões, implantação, melhorias, reposições, operação e
manutenção referentes aos SERVIÇOS serão custeadas pelas tarifas arrecadadas, por outros
PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS, por recursos não onerosos e por recursos de

financiamento.
Parágrafo único - As metas de universalização do PLANO SETORIAL poderão ser
alcançadas, em parte, com recursos tarifários e com outros PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS
de responsabilidade da Embasa. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico—Financeira (EVTE), ficará condicionada ao aporte de recursos externos

não onerosos à Embasa, na forma do parágrafo 5º do Art. 39 do Decreto Federal 7.217/2010,
de 21 dejunho de 2010.

CLÁUSULA VIGÉSIMA (Da participação do Município e do Estado da
Bahia na captação de recursos). Além das TARIFAS e de Outros PREÇOS PÚBLICOS NÃO—
TARIFÁRIOS, a melhoria, ampliação ou expansão dos SERVIÇOS para alcançar as metas de
universalização do PLANO SETORIAL poderão ser custeados com recursos do tesouro do
Município de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e do Estado da Bahia e com recursos captados
junto ao Orçamento Geral da União — OGU e a órgãos e organismos de financiamento
nacionais e internacionais.
Parágrafo único - Havendo a hipótese acima, a regulação tarifária realizada pelo ÓRGÃO
REGULADOR deverá considerar os valores investidos e as condições de repasse dos ativos
deles resultantes, visando à MODICIDADE tarifária, quando for o caso, para o adequado cálculo

dos valores das TARIFAS e registro dos bens vinculados aos SERVIÇOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (Do financiamento). A EMBASA poderá
celebrar operações de crédito com o objetivo de aplicar os seus recursos na expansão ou
melhoria dos SERVIÇOS objeto deste Contrato de Programa.
5 lº. Nas operações de crédito, poderão ser oferecidas em garantia os direitos emergentes da
prestação dos SERVIÇOS, ate' o limite prudencial definido pela
RMAS DE REGULAÇÃO.
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& 2". As NORMAS DE REGULAÇÃO estabelecerão as hipóteses em que o atraso, ou a
interrupção, no fornecimento de recursos originados em operações de crédito poderão ser
consideradas comojustificativa para o descumprimento de obrigações relativas aos SERVIÇOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (Da regulação e da fiscalização dos

serviços). Compete ao ÓRGÃO REGULADOR:
I - exercer as atividades previstas pela Lei Federal nº 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei
Estadual nº 11.172, de 1 de dezembro de 2008 e pelo Convênio de Cooperação autorizado

pela Lei Municipal nº 531 de 26 de setembro de 2016;
II - promover e zelar pelo cumprimento da Política Municipal de Saneamento Básico, bem
como pelo atendimento ao previsto na legislação e regulamentos federais e estaduais;
III - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos SERVIÇOS e para a
satisfação dos usuários;

IV - reajustar e, após processos de consulta e audiência pública e a oitiva de órgão colegiado
de controle social, revisar as TARIFAS, de modo a permitir a sustentabilidade econômicofinanceira da prestação dos SERVIÇOS, observada a MODICIDADE tarifária;

V - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas pelo planejamento dos
SERVIÇOS;
VI - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos

integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência;
VII - atuar em cooperação com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Municipal;
VIII - editar normas que disciplinem a execução e interpretação dos dispositivos do presente

Contrato de Programa e dos dele dependentes ou derivados;
IX - estipular parâmetros, critérios, fórmulas, padrões ou indicadores de mensuração e
aferição da qualidade dos SERVIÇOS e do desempenho da EMBASA, zelando pela sua
observância e pela promoção da UNIVERSALIDADE, CONTINUIDADE, REGULARIDADE,

SEGURANÇA, ATUALIDADE e EFICIENCIA, bem como CORTESIA em sua prestação e
MODICIDADE TARIFÁRIA;
X - fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS, e ter acesso às informações necessárias para esse fim,
tais como dados referentes à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e

financeiros desses SERVIÇOS;
XI - aplicar as sanções pertinentes, previstas na legislação e regulamentação, inclusive na Lei
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de

2007;
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XII - executar as atividades que lhe tenham sido delegadas, dirimindo, em sede
administrativa, as divergências eventualmente existentes, podendo se valer de auxílio te'cnico
especialmente designado;

XIII - fiscalizar o presente Contrato de Programa, inclusive quanto ao cumprimento das
disposições dos respectivos PLANOS de saneamento básico;

XIV - estabelecer os prazos e critérios necessários à preservação das condições mínimas de
manutenção da saúde a serem observados pela EMBASA em caso de interrupção ou restrição

do fornecimento de água por inadimplência de estabelecimentos de saúde, de instituições
educacionais e de internação coletiva de pessoas e de usuário residencial de baixa renda

beneficiário de TARIFA social.
& lº. A fiscalização a ser exercida pelo ÓRGÃO REGULADOR abrangerá o acompanhamento
das ações da EMBASA nas áreas técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária
e de atendimento aos usuários.

ª 2“. As reclamações individuais de usuários feitas diretamente ao MUNICIPIO ou ao ÓRGÃO
REGULADOR deverão ser notificadas em 15 (quinze) dias à EMBASA, para que esta, em prazo

igual, apresente sua manifestação.
& 3“. O ORGÃO REGULADOR, em contrapartida às suas funções de regulação e
fiscalização, fará jus a remuneração correspondente de 0,5% (cinco décimos por cento) do
total arrecadado no Município, com a exclusão dos incidentes sobre o faturamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA (Dos procedimentos que garantam
transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço). A EMBASA
publicará relatório anual informando o investido e o arrecadado no MUNICÍPIO, atendendo
aos critérios seguintes:
Período de competência
Janeiro a dezembro

Data-limite para divulgação do relatório
Até 30 de abril

Parágrafo único - Os relatórios mencionados no caput deverão ser encaminhados ao ÓRGÃO
REGULADOR e ao MUNICIPIO e publicados no sítio da EMBASA na internet.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA (Do controle social). Cabe ao Mumcrmo
instituir e regular o funcionamento de fórum próprio ao exercício do controle social, disposto
no artigo 47 da Lei Federal nº 1 1.445, de 5 dejaneiro de 2007.
& lº. Na forma da lei, o exercício do controle social contará com representantes do

MUNICÍPIO, do ORGÃO REGULADOR, da EMBASA e da sociedade civil.
5 2º. O fórum instituído pelo MUNICÍPIO para a efetivação do controle social da prestação d

SERVIÇOS públicos de abastecimento?ua e esgotamento sanitário contará com acesso às
Danº
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infomações e documentos na forma prevista na legislação e neste Contrato, atendendo a
solicitações não inferiores a 15 (quinze) dias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Da Comissão Especial). Os SERVIÇOS serão
anualmente fiscalizados por COMISSÃO ESPECIAL, formada por dois representantes do
MUNICÍPIO, por dois representantes da EMBASA e dois representantes dos usuários, sendo
um deles dos usuários industriais e comerciais.

Parágrafo único - Os critérios e forma de escolha dos representantes dos usuarios
mencionados no caput, bem como o periodo anual de fiscalização, serão disciplinados por

NORMA DE REGULAÇÃO.

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA (Da proteção ambiental e dos recursos
hídricos). O MUNICÍPIO poderá exigir que a EMBASA, na vigência deste instrumento,
providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos órgãos competentes, medidas

preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hídricos, em decorrência da
prestação dos SERVIÇOS, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não previstos no

PQMI.
& lª. A EMBASA deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades
municipais, estaduais e federais com poderes de fiscalização do meio ambiente e dos recursos
hídricos.
& 2". Não configura inadimplência contratual a inexecução de SERVIÇOS e obras a cargo da

EMBASA quando motivada:
I - pela não-liberação tempestiva de licenças ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hídricos;

II - por demora do Judiciário no trâmite de desapropriações, servidões ou ocupações
temporárias.
g 3". No caso do & 2º, O ÓRGÃO REGULADOR deverá deferir prorrogação de prazos para
realização de metas e objetivos previstos neste instrumento.
& 4". Caso exigências ambientais não previstas venham alterar de forma relevante o equilíbrio

econômico-financeiro deste Contrato, será este recomposto mediante REVISÃO extraordinária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA (Dos riscos). Os riscos inerentes ou derivados
da execução deste Contrato serão da Embasa ou do Município.
Parágrafo único - Durante o prazo de vigência do presente Contrato deverá ser mantida a
" efetiva cobertura dos riscos inerentes a execução das atividades relacionadas à prestação dos

SERVIÇOS objeto deste Contrato, nos termos e condições disciplinadas nas NORM S DE
REGULAÇÃO.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA (Das penalidades e de sua forma de
aplicação). A falta de cumprimento, por parte da EMBASA, de qualquer cláusula deste
Contrato de Programa e das NORMAS DE REGULAÇÃO, sem prejuízo do disposto nas demais
cláusulas, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
I - advertência e
II - multa,

& lº. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites
previstos, serão aplicadas segundo a gravidade da infração.

ª 2”. No caso de a EMBASA reincidir em conduta alvo de multa, ficará sujeita, já na segunda
infração e daí por diante, à aplicação de sanção em valor dobrado, na forma estabelecida nas

NORMAS DE REGULAÇÃO.
& 3“. As multas pecuniárias decorrentes de infrações às Cláusulas deste Contrato de Programa
ou de obrigações inerentes à prestação dos SERVIÇOS serão fixadas em conformidade com os
parâmetros propostos pelo ÓRGÃO REGULADOR, e as NORMAS DE REGULAÇÃO poderão
evidenciar as hipóteses de incidência e fixar o procedimento para a apuração de eventuais

infrações e para a aplicação das penalidades.
& 4". O simples pagamento da multa não eximirá a EMBASA da obrigação de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.
& Sº. Cabe ao ÓRGÃO REGULADOR regulamentar as hipóteses autorizantes de intervenção e
caducidade, constantes os artigos 32 e 35, inciso [II da Lei Federal nº, 8.987 de 13 de
fevereiro de l995.

& 6“. O procedimento administrativo para a aplicação das penalidades assegurará direito à
ampla defesa e contraditório à EMBASA e terá início com a lavratura da Notificação de
Infração, pelo agente responsável pela fiscalização, do qual constará tipificação da conduta,
norma violada, sendo instruído com respectivo laudo de constatação técnica, que indicará
métodos e critérios técnicos de aferição utilizados.
5 7“. A prática de duas ou mais infrações pela EMBASA poderá ser apurada em um mesmo
auto de infração.
ª 8“. Ao final do processo administrativo e confirmada a penalidade, os efeitos dela advindos
serão os seguintes:
» I - no caso de advertência, anotação nos registros da EMBASAjunto ao ÓRGÃO REGULADOR;
II - em caso de multa pecuniária, obrigação de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,

contados do recebimento da notificação de decisão irrecorrivel pela EMBASA;

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
31 de janeiro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2303

-27Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

III - a reparação pecuniária devida ao usuário, decorrente de reclamação será feita em ate' 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da notificação de decisão procedente
irrecorrível.

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA (Da intervenção). Sem prejuízo das penalidades
cabíveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICÍPIO, nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, poderá intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na exploração dos SERVIÇOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar

sua adequada prestação, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares
e legais pertinentes.

51“. A intervenção se dará por ato próprio e específico do poder concedente, com a indicação
de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 (trinta) dias contados
do ato que determinar a intervenção, o indispensável procedimento administrativo.
& 2”. Se o procedimento administrativo referido no & lº acima não estiver concluído em 180
(cento e oitenta) dias, considerar—Se—á inválida a intervenção, devolvendo-se à EMBASA a

administração dos SERVIÇOS, sem prejuízo de indenização que lhe seja devida.
ª 3”. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e
regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido
à EMBASA, sem prejuízo do direito de indenização devida.

g 4“. Cessada a intervenção, se não for extinto o Contrato, a administração do serviço será
devolvida à EMBASA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos
atos praticados durante a sua gestão.
& 5ª. Cabe ao ÓRGÃO REGULADOR regulamentar as hipóteses autorizantes e o devido

procedimento administrativo para a intervenção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA (Da extinção do contrato). A extinção do presente
Contrato ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - advento do termo contratual;
[[ - rescisão decorrente de grave inadimplência contratual;
III — dissolução;

IV - privatização da EMBASA, ou outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administração
Indireta do Estado da Bahia;

V - encampação, mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento prévi
indenizações devidas;

das

Vl - mútuo acordo.
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& lº. Na hipótese de extinção do presente Contrato de Programa com fulcro no inciso V do
caput desta Cláusula, sem que a EMBASA tenha concorrido com culpa ou dolo, a indenização

devida pelo MUNICIPIO à EMBASA será no valor equivalente ao apurado e certificado pelo
ÓRGÃO REGULADOR na forma prevista no & 2º do artigo 42 da LNSB, acrescida do valor

equivalente a 30% (trinta por cento) deste mesmo saldo, referente aos investimentos em curso
e ainda não reconhecidos pelo ÓRGÃO REGULADOR, atualizados monetariamente pelo IPCA

ate' a data em que os serviços forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de mora
a razão de 2% (dois por cento) ao mês, calculados pro rata dies.
& 2º. Caso 0 MUNICÍPIO não tenha meios de realizar o pagamento prévio das indenizações
previstas no & lº, a EMBASA poderá ceder o direito referente a este crédito para o Estado da

Bahia, que poderá utilizar de todos os meios de cobrança admitidos no Direito, inclusive o
previsto no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, também no que se
refere ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
& 3“. A EMBASA permanecerá prestando os SERVIÇOS nas mesmas bases deste Contrato de
Programa, enquanto necessário para assegurar a observância do principio da CONTINUIDADE
do serviço público e os direitos dos usuários.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA (Dos bens reversíveis). Integram os
SERVIÇOS todos os bens e direitos pré-existentes a este Contrato de Programa, afetados e
indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS, bem como aqueles adquiridos ou construídos na

Vigência do presente instrumento.
ª lº. O MUNICÍPIO é O proprietário dos bens mencionados no caput, os quais estarão
gravados pelo direito de exploração da EMBASA no prazo de vigência deste Contrato.

5 2”. No exercício de seus direitos de exploração a EMBASA zelará pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos SERVIÇOS, reformando-os, substituindo—os, conservando-os,
Operando-os e mantendo-os em suas condições normais de uso, de tal maneira que, mesmo
após a extinção deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal de utilização, excetuado O
desgaste normal proveniente de seu funcionamento.
ª 3". Os bens e direitos afetados ou indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS não poderão ser
alienados ou onerados pela EMBASA sem prévia anuência do MUNICÍPIO, e comunicação ao
ÓRGÃO REGULADOR, permanecendo vinculados a prestação dos SERVIÇOS, mesmo na
hipótese de extinção deste Contrato.
à 4ª. Não serão admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos SERVIÇOS por
agentes poluidores de qualquer natureza.
& Sº. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela EMBASA, que envolvam a exploração
comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVIÇOS não poderão ultrapassar o prazo
previsto na regulação e do presente Contrato.
£
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& 6“. Fica assegurado a EMBASA o direito de recuperar os investimentos realizados para
aquisição ou produção de bens reversíveis mediante as receitas emergentes da prestação dos
SERVIÇOS, ficando O MUNICÍPIO responsável por eventuais saldos não amortizados.

& 7". Não gerarão créditos perante 0 MUNICÍPIO o bem adquirido ou produzido sem ônus para
a EMBASA, tais como os decorrentes do parcelamento do solo urbano ou os adquiridos por

doação ou com recursos do próprio MUNICÍPIO, inclusive os obtidos mediante transferências
voluntárias da União ou do Estado.

ª 8“. Os investimentos realizados pela EMBASA, os valores amortizados pelas receitas
emergentes da prestação dos SERVIÇOS e os respectivos saldos serão anualmente auditados e
certificados pelo ORGÃO REGULADOR.

& 9”. Os créditos devidamente certificados poderão constituir garantias de empréstimos a
EMBASA, desde que contratados para viabilizar investimentos previstos no PQMI.
% 10”. NORMAS DE REGULAÇÃO disciplinarão o disposto nesta Cláusula.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA (Da reversão dos bens). Na extinção do
Contrato extinguem-se os direitos de exploração da EMBASA sobre os bens afetados pela
prestação dos SERVIÇOS, permanecendo estes sob a gestão da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINUIDADE dos SERVIÇOS.

g 1“. Na data de extinção do contrato os saldos relativos aos investimentos não amortizados
pelas receitas emergentes da prestação dos SERVIÇOS serão imediatamente exigíveis,
passando a incidir correção monetária mediante aplicação do IPCA — IBGE, bem comojuros
de mora a razão de 2% (dois por cento) ao mês, calculados pro rata dies.

& 2". Fica facultado ao MUNICIPIO, mediante decisão unilateral, prorrogar o prazo de vigência
deste Contrato, com o objetivo de propiciar receitas que venham a amortizar integralmente o
valor mencionado no & lª.
5 3ª. Obriga—se a EMBASA a entregar os bens afetados pelo serviço em condições regulares de

operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo dO normal desgaste resultante do seu
uso, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA (Da alteração bilateral do Contrato
de Programa). A EMBASA e o TITULAR DOS SERVIÇOS, de comum acordo, poderão alterar
obrigações previstas no presente Contrato de Programa, que deverão ser previamente

comunicadas ao ÓRGÃO REGULADOR.
Parágrafo único - Somente poderá ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisão do ÓRGÃO REGULADOR, que reconheça que a alteração pretendida exige acréscimo,
supressão ou alteração do Contrato de Programa.
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&

CLÁUSULA TRIGESIMA QUARTA (Da publicação e registro deste
Contrato de Programa). Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste
Contrato de Programa, o MUNICÍPIO e a EMBASA providenciarão a sua publicação mediante
extrato na imprensa oficial e nos sítios que mantém na internet.
5 lª. A EMBASA deverá encaminhar cópia autêntica do Contrato ao ÓRGÃO REGULADOR.
& 2”. Tanto o MUNICÍPIO como a EMBASA deverão arquivar via autêntica do presente

instrumento.

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA (Da Mediação). Qualquer controvérsia
decorrente da interpretação, da execução ou da extinção do presente contrato será resolvida
por mediação, cujo procedimento será processado pelo Comitê de Mediação, a ser instituído e
coordenado pelo Órgão Regulador.

g lº. A instauração da mediação será comunicada formalmente à EMBASA e ao MUNICÍPIO
que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação,
indicarão seus representantes junto ao Comitê de Mediação,
5 2". O Comitê de Mediação, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas

partes, proporá solução amigável não Vinculante, cuja aceitação findará a controvérsia
debatida.
% 3“. A mediação será considerada prejudicada se:
I - a parte se recusar a participar do procedimento;
II - não houver indicação do representante no prazo pactuado;
III - a apresentação da proposta do Comitê de Mediação exceder o prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constituição.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA (Do Foro). As divergências surgidas em razão
do presente Contrato, caso não dirimidas por meio da mediação, serão submetidas ao Foro
previsto na alínea ºf, do inciso I, do art. 123, da Constituição do Estado da Bahia, caso sejam
conexas às estabelecidas no Convênio de Cooperação entre Entes Federados, e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que não possuam tal conexão.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA (Das disposições gerais). Integram o
presente instrumento os seguintes documentos:
I — Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
II — Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira - EVTE;

III — Convênio de Cooperação entre Entes Federados;

%
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IV — Tarifa atualmente aplicada aos serviços;
V — Plano de Metas;
VI — Plano Quadrienal de Metas e Investimentos - PQMI ].

E, por estarem de acordo, as PARTES assinam o presente contrato, em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cidade de Conceição do Almeida, ” de/WÁW

deW]? .

' ÇÃO DO ALMEIDA

MUNICÍPIO DE CO

n Campos Sobral
Prefeito Municipal

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA

Presidente

Testemunhas:
,
/, ,
CPFnº:Újâf;j€y?íS—f

,
/

ÍM : .
: ªka—13.443 ;, O LKM
quHÉi-QIOZ—áh—g?
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ANEXO 1
Plano Setorial de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário

J/
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Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida — BA

E X E C U T I V O

LEI (Nº 610/2019)

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
LEI MUNICIPAL 610/2019,
De 10 de Dezembro de 2019.
“Aprova o Plano Setorial de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitária do Município de Conceição do
Almeida/BA, e dá outras providências. "

x
DA

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO

BAHIA,

no

uso

MUNICIPAL

DE

CONCEIÇÃO

de

suas

atribuições
DO

legais,

ALMEIDA,

FAZ

ESTADO

SABER
DA

QUE

BAHIA,

A

CÁMARA

aprovou

e

eu

sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1ª - Fica aprovado o Plano Setorial de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Município de Conceição do Almeida/BA, nos termos do Anexo

Único,

destinado a articular,

econômicos

e

financeiros

integrar e coordenar recursos tecnológicos,

para

a

gestão

e

execução

dos

serviços

humanos,

públicos

de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, em todo o território do município, em
conformidade com O estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007 e na Lei Estadual nº
11.172/2008.
Parágrafo Único — O executivo municipal e os responsáveis listados no
Plano Setorial deverão cumprir com as responsabilidades e atender ao planejamento

estabelecido conforme metas de curto, médio e longo prazo para universalização dos
serviços públicos de saneamento básico.

Art. 29 - O Plano Setorial de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário, instituído por esta Lei, será avaliado anualmente e revisado no minimo a cada
quatro anos, sempre anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Parágrafo Único — O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a
proposta de revisão do Plano Setorial de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Praça Edgar Tupinambá, s/n — Centro — Conceição do Almeida — Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeidapmºgmailcom
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Prefeitura Municipalde Conceição do Almeida—BA

E X E C U T I V O

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Sanitário à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, à
atualização e à consolidação do plano anteriormente vigente.
Art. 3º » A proposta de revisão do Plano Setorial de Abastecimento de

Água e de

Esgotamento

Sanitário,

deverá ser elaborada em

articulação com

as

prestadoras dos serviços públicos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e
objetivos:
"

I

- das Políticas Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e

de Meio Ambiente;
II

— dos

Planos

Estaduais de

Saneamento

Básico e de

Recursos

Hídricos.

5 1ª - A revisão do Plano Setorial de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário deverá estar em compatibilidade com as diretrizes dos planos das
bacias hidrográficas em que estiver inserido;
5 2ª — 0 Poder Executivo Municipal, na realização do estabelecido neste

artigo, poderá solicitar cooperação técnica do Estado da Bahia.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
— BAHIA, 1D de Dezembro de 2019.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeita Municipal.

Praça Edgar Tupinambá. s/n -— Centro — Conceição de Almeida — Bahia CEP. 44540-000
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Considerações Iniciais:

A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida por meio do seu corpo técnico de suas
Secretarias Municipais elaborou o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário que apresenta a situação atual do abastecimento de água e esgotamento sanitário.

contendo

o

diagnóstico

situacional

dos

aspectos

jurldico

institucionais,

administrativos,

econômicos e sociais da prestação desses serviços, aspectos estruturais. operacionais e de
planejamento, bem como a elaboração dos prognósticos e análises de alternativas, para a
melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. incluindo a
definição das diretrizes, dos objetivos e das metas para a universalização destes serviços no
Municipio.
As discussões acerca da implantação de políticas de saneamento básica no Brasil se
remetem ao inicio do século XX, quando a frente do movimento eugênico brasileiro, que era

'

considerado símbolo de modernidade e uma ferramenta cientínca capaz de colocar o Brasil no
trilho do progresso, trouxeram as primeiras preocupações com a educação higiênica e sanitária.
Com as transfom'lações oriundas da revolução industrial por meio da formação ocorreu a
ocupação

das

regiões

periféricas

das

cidades,

sem

o

minimo

de

estrutura

sanitária,

que

resultaram em diversos problemas de salubridade.
0

saneamento

dessa

forma

pode

ser

compreendido

como

o

conjunto

de

condutas

destinadas a melhorar as condições de salubridade ambiental, responsáveis por contemplar
diversas ações voltadas à melhoria da qualidade da água, tratamento e disposição de residuos,
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drenagem de águas pluviais, controle de vetores. ações estas que promovam a cidadania, saúde

e bem-estar da população.
O Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário contempla de forma
segregada os componentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ficando para
estudo posterior, os trabalhos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e, drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas. Respeita-se assim a Lei Nacional de Saneamento Básico —
LNSB que permitir sua elaboração em separado.
Importante mencionar que as informações e os dados apresentados no PLANO SETORIAL

deverão constar no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) a ser elaborado pelo
Municipio,

e que envolverá os quatro componentes do saneamento básico,

promovendo—se

assim a consolidação e compatibilização desses dois planos setoriais.
0 Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi elaborado pelo
município individualmente e essa responsabilidade não foi delegada. O processo de elaboração

desse Plano contou com a participação da comunidade, fator considerado imprescindível para a
sua consecução, e por técnicos do Município,
O presente Plano Setorial de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário doravante
denominado PLANO MUNICIPAL, elaborado com base em estudos e informações fornecidas
pela concessionária, órgãos municipais e estaduais é oferecido para discussão e aprovação pelo

Município, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445/07, artigo 19. que estabelece as diretrizes
a serem seguidas no planejamento.
0 PLANO SETORIAL tem por objetivo estabelecer o planejamento de ações e projetos de

saneamento de maneira a que esteja em concordância com os princípios norteadores da politica
nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos que garanta a expansão gradual e
progressiva do acesso aos serviços públicos de água e dos serviços de esgotamento sanitário,

contribuindo para a promoção da saúde e o desenvolvimento do município.
Os principais estudos utilizados para a elaboração do PLANO SETORIAL foram:

3)
b)

Levantamento de informações fornecidas pela EMBASAj'untamente com o Municipio;
Plano

de

contingência

elaborado

exclusivamente

para

0

PLANO

SETORIAL.

considerando a continuidade dos serviços de agua e esgotamento sanitário por
prestador no município:
o)

Dados municipais: IBGE. Comitês de Bacias Hidrográficas regionais, Território de
Identidade, EMBASA, Prefeitura Municipal;

“...um
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d)

Dados da População censo 201 0, com estimativas 2018: IBGE;

e)

Qualidade da água fornecida para a população: dados da EMBASA relativa à portaria

f)

Projeção de População e Domicílios;

de Consolidação nº 05 de 28/09/2017, do Ministério da Saúde;

O PLANO SETORIAL será utilizado pelo município para:

a) Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços;
b)

Integrar o Plano de Bacias:

c)

Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e esgotos.

O PLANO SETORIAL deverá ser atualizado a cada 04(quatro) anos, ou, quando houver

alteração do Plano Diretor Municipal na implementação de novos sistemas produtores de água
ou na implementação de novas estações de tratamento dos esgotos.

1 .Diagnóstico do Município
História
Em meados do século XIX, uma aglomeração formada em torno de uma capela.
construída sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. recebeu o nome de Capela do
Almeida devido ao fato dos proprietários do terreno serem da familia Almeida Sande. O
município

foi

criado

com

território

desmembrado

de

São

Felipe,

pelo

Ato

Estadual

de

18.07.1890, com a denominação de Conceição do Almeida. Receberia o nome de Afonso Pena
em

1909. Retornou em

1943, o topônimo de Conceição do Almeida. A sede foi elevada à

categoria de cidade através Lei Estadual de 17.438,1909, com a denominação de Nossa Senhora

da Conceição do Almeida. A origem do topónimo deve-se a combinação do nome da padroeira Conceição. com o da família Almeida. Antes de ser município já se denominava Freguesia de
Conceição do Almeida,
Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Conceição do Almeida, pela Lei Provincial nª 1872,
de 23-03-1872. subordinado ao Município de São Felipe. Elevado à categoria de vila com a

denominação

de

Conceição

do

Almeida,

pela

Lei

Provincial

nº

1176,

de

18-07-1890,

desmembrado de São Felipe. Sede no antigo Distrito de Conceição do Almeida. Constituído do
distrito sede. Instalada em 04—08—1890. Elevado à condição de cidade com a denominação de

Praça Edgar Tupinambá, s/n — Centro — Conceição do Almeida — Bahia CEP. 4
, CNPJ: 13.695.025/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E—mail: caimeida.

http://conceicaodoalmst-afíagovbr/
CE

“GADO CAICfiUºami—fo

PGR. AC (SERVE—lit)?»

_

><

(Tiª GE

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
31 de janeiro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2303

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-42Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

_ 1 6 _

Quzu-zufeir-a

.

- (»

.. .º:

Dldl'll) OÍllel do

11 de dezembro de 2019
Arm ]]] ' Edição Nº 2280

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeloa— BA

E X E C U T I V O

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Afonso Pena, pela Lei Estadual nº 761. de 17-08—1909. Em divisão administrativa referente ao
ano de 1911, o Município de Afonso Pena (ex - Conceição do Almeida) é constituído do distrito
sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo
Decreto-Lei Estadual nº 141, de 31-12—1943. retificado pelo Decreto—Lei Estadual nº 12978, de
01-06—1944,

o Municipio de Afonso Pena voltou a denominar-se Conceição do Almeida. No

quadro fixado vigorar no periodo de 1944-1948, o Municipio de Conceição do Almeida (ex —

Afonso Pena), é constituído de 3 distritos: Conceição do Almeida (ex — Afonso Pena), Comércio e
Rio da Dona, os dois últimos desmembrados de Afonso Pena. Em divisão territorial datada de 1VlI-1960, o município é constituído de 3 distritos: Conceição do Almeida, Comércio e Rio da
Dona. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais Conceição do Almeida para Afonso Pena, alterado

pela Lei Estadual nº 761. de 17-08-1909. Afonso Pena para Conceição do Almeida, alterado pelo
Decreto—Lei Estadual nº 141, de 31-12-1943, retincado pelo Decreto—Lei Estadual nº 12978, de

01—06-1944.

1.2. Localização

Fem.: Goºgle Mªpas.

1 .3. Aspectos geográficos
O Município de Conceição do Almeida, esta localizado na Microrregião do Recôncavo
baiano, distando aproximadamente 160 km da capital do estado, via BR 101 e 125 km via ferryboat. Geograficamente. ocupando um espaço territorial de 262 km1. Sua população estimada em
10

mºve.»»»»»
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2014 foi de 18.583 habitantes. Situado a 39 metros de altitude em relação ao nível do mar, tem
as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 12“ 48' 32" Sul, Longitude: 39" 09' 50" Oeste. A
cidade está localizada as margens da BR 101, principal via de acesso, e limita-se aos municípios
de Sapeaçu, Santo Antonio de Jesus, Castro Alves, Vamedo, Dom Macedo Costa. Cruz das

Almas e São Felipe.

Bacia Hidrográfica
A água que abastece seu município provém do rio Paraguaçu, cuja nascente situa-se no
município de Barra da Estiva. A água do rio Paraguaçu. localizado na bacia hidrográfica do

Recôncavo Sul. é de boa qualidade e se enquadra na classe apropriada para ser tratada e
distribuida para consumo humano. Através dos parâmetros analisados. não há evidências de
que exista contaminação por elementos e/ou substâncias químicas indesejáveis. A Embasa,
através dos seus Laboratórios Regionais, localizados em Santo Antonio de Jesus e Central em

Salvador acompanha

a qualidade

da agua

deste

manancial.

O

órgão

responsável pelo

monitoramento e proteção dos mananciais. na Bahia, é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos — INEMA.

11
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Indicadores Socioeconômicos
Em 2017, o salário médio mensal era de 1.3 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 102%. Na comparação com os outros municípios
do estado, ocupava as posições 396 de 417 e 99 de 417, respectivamente. .Já na comparação
com cidades do pais todo, ficava na posição 5423 de 5570 e 3353 de 5570, respectivamente.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa. tinha
517% da população nessas condições, o que o colocava na posição 200 de 417 dentre as

cidades do estado e na posição 1056 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

1.4. Indicadores de Saúde

0 aspecto analisado foi a verificação do número de internações por infecções e por
doenças do aparelho digestivo que podem estar relacionados por denciências dos serviços de

.

saneamento básico.
0 gráfico abaixo apresenta a quantidade de registro que deram entrada nas unidades de

saúde do município com CID relacionados a doenças do aparelho digestivo nos últimos 05 anos,
podendo ser bem maior esse percentual.
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mrnaçõespor doenças do amelia digestivo

2014
.

2015

2017

2018

ecretarla de Saúde do Munic/plo.

1.5. Qualidade da Água Distribuída para a População
A qualidade da Água Distribuída para a População deve atender a legislação especiâca
estabelecida pela União e pelo Estado da Bahia referente à qualidade da água que trata e
distribui à população, citadas a seguir:
. Portaria de Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministerio da Saúde.
- Decreto Federal 5440. de 04 de Maio de 2005;
Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa elabora e

divulga em seu site relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa na conta de
água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.
Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através do Siságua
(Estadual) e do SNIS (Nacional). além da disponibilização, quando solicitado. ao município,
proporcionando

às

autoridades

municipais

o

acompanhamento

da

qualidade

do

produto

disponibilizado.
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A Embasa monitora a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde os

mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e realizando análises
diariamente. conforme preconizado na legislação vigente.
0 gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas em 2018 nas redes

distribuição no municipio de Conceição do Almeida, relacionando a quantidade exigida pelo
plano de amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em conformidade, onde são
analisados os parâmetros de cor, turbidez,

Escherichia coli,

Coliformes Totais,

Organismos

Heterotróficos e Cloro.

ANÁLISE REALIZADA EM 2018
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Fonte. Embasa

Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de distribuição, sendo

que outras analises são realizadas também na estação de tratamento e, por se tratar de um
sistema integrado, não foram aqui relacionadas.

0 presente Diagnóstico propõe a manutenção do controle da qualidade da água
distribuída atualmente. que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais alterações nas
legislações.
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1.6. Características do Sistema de abastecimento atual,
O Sistema Integrado de Abastecimento de Água — SIAA é suprido por manancial de

superfície com barragem de regularização ou acumulação - rio Paraguaçu, no lago da barragem
de Pedra do Cavalo, sendo a captação feita por tomada direta, através de duas elevatórias
automatizadas. Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB-1 composta de 02 CMBs, potência de
75 CV, altura manométrica de 30 mca e vazão de 324 m3/h e EEAB-2 composta de 02 CMBs,

potência de 125 CV. altura manométrica de 53 mca e vazão de 324 m3/h.
A interiigação entre a Captação e a Estação de Tratamento de Agua - ETA é feita por
meio de adutora, DN 350 mm FoFo com extensão de 2860 m. A ETA dista 22 Km de sede do
municipio de Cruz das Almas, onde está implantado o Escritório Local - EL, responsável pela

produção e abastecimento de água das localidades pertencentes ao SIAA Zona Fumageira e foi
projetada para operar com vazão de 90 L/s. A água in natura é recebida em uma caixa de
chegada, passando pela calha Parschall. onde estão os pontos de aplicação do coagulante

(solução de sulfato de alumínio a 50%), i
auxiliar o

ciando-se o processo de coagulação /f|oculação. Para

processo de coagulação, faz—se uso de polimero,

que é aplicado na entrada do

floculador com o auxílio de uma bomba dosadora Injetronic, eletromagnética, 01 cabeçote, com

capacidade de 10 L/h. sendo suprida por urna tina de 200 L e concentração de 0,2%. 0
coagulante é transferido do tanque de estocagem para a tina de dosagem, sendo aplicado na
concentração de 50%. com o auxilio de uma bomba dosadora OBL 58 L/h e tenho reserva com
iguais características, A floculação se processa em um do tipo hidráulico, nas dimensões de
11,70 rn de comprimento x 7,40 rn de largura x 4,6 rn de altura. A decantação se processa em 02
decantadores, tipo alta taxa, nas dimensões de 18,4 rn de comprimento x 7,40 m de largura x

-

4,70 rn de altura e opera com taxa de 20 rnª/mªcia. taxa esta capaz de decantar flocos leves
provenientes de partículas coloidais, mesmo que a água bruta tenha baixa turbidez.
A ETA possui 04 filtros tipo rápido de fluxo descendente, com taxa nominal de 136,67

mª/mª.dia. As águas efluentes dos filtros são direcionadas para a câmara de contato enterrado
de 100 m3, onde ocorre a correção de pH, desinfecção e fluoretação, A correção de pH e feita
com uma solução alcalinizante (cal hidratada). preparada a 6%, em um misturador com
capacidade de 1.000 L e dosada por gravidade. A desinfecção e realizada com o auxilio de 02
cloradores: 01 Guarujá. com capacidade de 100 Kg/dia e outro Fluid Feeder, com capacidade de
100 Kg/dia. Utiliza cilindro de 900 Kg e a dosagem e em quantidade suficiente para manter o
cloro residual livre no reservatório de contato na faixa de 3,5 ppm. Já a fluoretação e feita
15
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utilizando a dissolução do fluorssilicato de sódio, através do cone de saturação, mantendo a
dosagem na faixa de 06 a 0,8 mg/L F-. Ao concluir-se todo processo de tratamento, a água, apta
para consumo humano. é transportada por 02 conjuntos elevatórios (sendo 01 reserva). com de
potência de 300 e 350 C.V., altura manometrica de 150 mca, e vazão de 324 mª/h, através de

adutora DN 350 mm Fofo. com extensão de 5.115 rn, para o reservatório da Serra do Aporá. Do
reservatório da Serra do Aporá, a água é conduzida, através de duas adutoras, uma em FoFo
DN 300 mm e outra em FoFo e PVC DEFoFo. com diâmetros de 300 (1.600 rn), 200 (2.769 m) e

150 mm (4.957 m), com extensão total de 9,326 m, até Cruz das Almas, na Estação Elevatória
de Agua Tratada — EEAT II Caja. Além dessas adutoras, existe uma derivação saindo direto do
RAD que abastece as localidades de Nova Aparecida e Petim, Por uma derivação da adutora é
feito o abastecimento do reservatório elevado de 70 mª, que distribui água para a localidade de
São José do Itaporan.
A EEAT II é constituída por 03 reservatórios apoiados com capacidade de 400 mª e dois
de 2000 mª, sendo também alimentada por 35% da água tratada na ETA Muritiba. através de 17
Km de adutora DN 400 mm PRFV. Através de adutoras a água é distribuída em marcha para as

localidades de Cruz das Almas, Sapeaçú, Conceição do Almeida e os distritos de Sapucaia,
Baixa da Palmeira e São Francisco da Mombaça, que dispõem de malha distribuidora de
diversos diâmetros. O número de ligações atendidas é de

1.944 em São José do Itaporan,

19.336 em Cruz das Almas, 120 em São Francisco da Mombaça, 2.656 em Conceição do
Almeida, 340 em Baixa da Palmeira e 3.450 em Sapeaçu, entre outros. perfazendo um total de
29.929 ligações e a média anual do consumo per capita de água é de 110 L/ hab.x .dia.
A ETA de Cruz das Almas. realiza tratamento de água 21 horas por dia, parando somente
no horário considerado "de ponta", que é das 17:40 às 21:10 h, de segunda a sexta-feira.

Aos

sábados, domingos e feriados, normalmente a operação é de 24 horas. O processo é assistido

24 horas/dia, sendo feito por os operadores que trabalham em regime de turno. As atividades
necessárias

para

operar

a

ETA

são

traduzidas

em

fluxogramas

e

em

Procedimentos

Operacionais Padrão (POPs).

1.7. Projeção Demográfica
O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas caracterizadas urbanas
do Municipio, visando a expansão gradual e progressiva dos serviços, por meio de sistema
público e de condomínios particulares.
16
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A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos domicílios elaborados

para os próximos 30 (trinta) anos.
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Fonte: Embasa

2.

Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços
Objetivando

abastecimento

de

o

atendimento

água

e

sistema

das
de

áreas

de

esgotamento

ocupação
sanitário,

adensadas,icam estabelecidas as metas abaixo discriminadas:

“regular

com

priorizando

*

sistema

as. regiões

'

de
mais

*

2.1. Área de Atendimento
.

Sede Municipal e localidades atualmente atendidas pela prestadora;

17
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.

Não

incluirá

áreas

de

ocupação

irregular.

Entre

muitas

disfunções

possíveis pode—se citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento
oncial das vias executadas e que devem ser doadas formalmente ao patrimônio público;

a falta

de titulação correta

da terra;

a falta

de

correspondência

entre o

projeto

apresentado e o executado, entre outras.
.

Não

incluirá

áreas

de

obrigação

de fazer de

terceiros

(loteamento

clandestino ou loteamento irregular ou invasão).

2.2. Abastecimento de Água
Cobertura Minima do Serviço Urbano.
Ano

Atual

5“

10”

15”

20º

25“

30“

Cobertura

99,5

100

100

100

100

100

100

("/n)
Objetivo: Medir o percentual de domicilios urbanos com disponibilidade de acesso ao sistema
público de abastecimento de agua.

Unidade de medida: %

Fórmula de Cálculo: ICA=1EcoCadResAtÁgua+ DomDisºÁgua) x100
DomÁreaAtendimento
Onde:
- ICA— Índice de Cobertura dos Domicílios corn Rede de Abastecimento de Água-( %);

- EcoCadResAtÁgua - economias cadastradas residenciais ativas de água — (unidades);
- DomDispÁgua -

domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede pública de

abastecimento - (unidades);

Programa de Controle de Perdas.

Ano

Atual

"ramal/diª _

Sº

10”

15“

20“

25“

30“

u

ª

_ _ _ _
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Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água
Unidade de medida: litros por ramal x dia (L/ramaLdia)
Fórmula de Cálculo: IPL = VD — (VCM + VO) xª
NR

365

ºnde:
- IPL —_Índice de Perdas Totais na Distribuição — (litros/ramal x dia).
- VD — volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido +volume importado — volume

exportado- (mª/ano).
- VCM- volume de consumo medido ou estimado - (mª/ano).
- VO — volume relativo aos usos operacionais. emergências e sociais- (mº/ano).
- NR- quantidade de ramais— média aritmética de 12 meses do número de ligações ativas de

água — (unidades).

2.3. Sistema de Esgotamento Sanitário

Cobertura Minima do Serviço Urbano
Ano

Atual

5“

10“

15“

20“

25“

30“

Cobertura

0

0

<1 1

>1 9

>26

33

33

(%)
oes- A cobertura prevista para o serviço urbano de esgotamento sanitário fica condicionada à captação de recursos não onerosos
pelo município.
.

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso ao sistema
público de esgotamento sanitário.
Unidade de medida: %
Fórmula de cálculo: lCE= jEcoCadResAtEsgoto + DomDingsgoto) x 100

DomÁreaAtendimentoEsgoto
Onde:
— ICE —Indice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos — (%).
- IcoCardResAtEsg — economias cadastradas residenciais ativas de esgoto- (unidades).

- DomDispEsgoto- domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede pública de
coleta de esgotos — (unidades).
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3. Programas, Projetos e Ações Propostas
Estão previstos diversos programas e ações, em 30 anos projetados, visando à melhoria

dos sistemas de abastecimento de água, sendo intervenções no municipio na distribuição. uma
vez que o mesmo compõe o sistema integrado. Assim como a implantação do sistema de

esgotamento sanitário. entre os quais podemos citar:
. Crescimento vegetativo — rede de distribuição e ligações;

. Expansão da cobertura de atendimento de água;
olmplementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e aparentes
(remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo de vazamentos. instalação

de macromedidores, instalação e substituição de hidrômetro...);
. Implantação do sistema de esgotamento.

3.1. Abastecimento de água

Os principais empreendimentos previstos para o sistema de abastecimento de água para o

período de 30 anos são:
.

Analisar e efetuar ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para as localidades

de Três Bocas e Sapatuí;

.

Analisar e efetuar ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para as localidades

de Pau Ferro, Grampará e Fazenda Cruz;

.

Analisar e efetuar ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para as localidades

de Muritibinha e Fazenda Lopes;

-

Executar obras de requalificação da Estação de Tratamento de Água —— ETA;

.

Instalar hidrômetros em ligações ativas e que não são micromedidas;

.

Executar intervenções de melhorias no sistema de recalque da ETA do SIAA;

.

Elaborar projeto de ampliação da capacidade de reservação do SIAA, com a

implantação

de novos RAP;
.

Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da ETA — ETL.
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.

Executar a obra de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da ETA — ETL

-

Executar

novas

ligações:

crescimento

vegetativo

e

regularização

de

ligações

clandestinas.
.

Executar

monitoramento

melhorias

regular

na

do

rede

índice

de

de

distribuição:

perdas

por

implantação

distrito

e

por

de

macromedidores

zonas

de

e

abastecimento

(setorização), Conceição! BA;

3.2, Sistema de Esgotamento Sanitário
Para que o município alcance a meta de 30% de cobertura para os próximos 30 anos
conforme

disposto,

por

não

existir

o

serviço

de

esgotamento

sanitário

atualmente,

será

necessário à realização das seguintes etapas:

(

Estudos

de

Concepção

—

conjunto

de

estudos

e

conclusões

referentes

ao

estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e dennições necessárias e suncientes
para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como objetivos:

-

Identincação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema de

esgotos;
.

Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura (caso já

exista);

«

Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto;

.

Pré-dimensionamento

das

unidades

dos

sistemas,

para

as

alternativas

selecionadas; — escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica,
'

econômica

e

ambiental,

entre

as

alternativas,

levantando

os

impactos

negativos

e

positivos;

.

Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de

serviços que devem ser executados na fase de projeto;
—/

Projeto

Básico

—

conjunto

de

elementos

necessários

e

suncientes.

com

precisão

adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de obras ou serviços

objeto

da

licitação.

elaborado

com

base

nas

indicações

dos

estudos

técnicos

preliminares, que assegurem a viabilidade do empreendimento. e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a denniçâo dos métodos e do prazo de execução;
21
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!

Projeto Executivo — conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Resultando no valor total de R$ 458.040,00 (quatrocentos e
cinquenta e oito mil e quarenta reais).

/

Obra — Execução da obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto — ETE,
implantação de Estações Elevatórias de Esgoto — EEE, Redes Coletores. Execução de

Ligações intra domiciliares e Crescimento Vegetativo, com investimento estimado em
torno de R$ 5.750.792,90(cinco milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e

noventa e dois reais e noventa centavos), podendo resultar em uma cobertura de
33%.
A

execução

do

projeto

de

implantação,

assim

como

a

ampliação

do

Sistema

de

Esgotamento Sanitário — SES no municipio fica condicionada à captação de recursos não

onerosos pelo município e/ou pela Embasa.

4. Investimentos
O plano de investimento em obras para adequação e ampliação dos sistemas de água
e implantação do sistema de esgotamento sanitário está baseado informações disponíveis, não
possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de engenharia e meio ambiente.
As reais intervenções que serão realizadas nos sistemas de agua e esgoto dependem de
estudos detalhados

e projetos especlficos e das respectivas aprovações ambientais e dos

demais órgãos de controle, que poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos
previstos.
Para o atendimento de todos os programas e ações dos próximos 30 anos. de forma
qualitativa e quantitativa,

nas demandas dos sistemas de água e esgoto de

Conceição do

Almeida, são necessários investimentos que serão levantados e identiúcados na proporção em
que seus projetos sejam elaborados.

5. Fontes de Financiamentos
O PLANO SETORIAL foi desenvolvido admitindo que para executar os investimentos, a
Política Nacional de Saneamento, criará possibilidades para equacionamento dos recursos
necessários para atender as metas propostas.
22
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As principais fontes de recursos identiicadas. conforme cenário setorial atual, para que
possam ser executadas as ações previstas no planejamento foram:
Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para:

-

Investimentos diretos;

'

Contrapartidas de Gnanciamentos;

'

Reposição do parque produtivo;

'

Garantias financeiras de Gnanciamentos.

'

Cobrança pelo Uso da Água;

.

FGTS e FAT:

-

Recursos privados;

.

Expansão Urbana (loteadores. conjuntos habitacionais e loteamentos sociais).
As fontes de recursos identificadas poderão se transformar em investimentos frente ao

previsto no PMSB das seguintes formas:
.

Programas com recursos próprios (tarifa);

.

Repasse a fundo perdido ou financiamentos (Estadual ou Federal)

.

Financiamentos nacionais. BNDES e CEF (FAT e FGTS);
Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC,etc.)

-

Empreendimentos Imobiliários;
Orçamento Fiscal (União, Estado e Município)

6. Conclusão
0 presente Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário tem
como

objetivo

o

apresentar

a

situação

atual

dos

serviços

de

abastecimento

de

água

e

esgotamento sanitário do município de Conceição do Almeida, apontando as diretrizes para
expansão em um horizonte de 30 anos.

Para garantia dos investimentos e obras que se Hzerem necessárias, este PALNO
SETORIAL deverá servir como referência para a contratação de empresa especializada para a
elaboração dos necessários estudos de alternativas, estudos de concepção que consolidarão a

conformação hnal dos sistemas de abastecimento água e esgotamento sanitário da cidade, bem
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como, permitirão a determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa nova
conformação.

7. Anexos

7.1 Anexo I - Plano de Contingência

As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente dos

sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitário da cidade. De caráter preventivo,
em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações
operacionais evitando descontinuidades.
Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possi

dade de ocorrência de

situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral. e os de saneamento em

particular, são planejados respeitando-se determinados niveis de segurança, resultado de
experiências anteriores e expresso na legislação ou em normas técnicas.
Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente,

maiores são os níveis de segurança estipulados, Casos limites são, por exemplo, os de usinas
atômicas, grandes usinas hidrelétricas. entre outros.
O estabelecimento de níveis de segurança e. consequentemente, de riscos aceitáveis e
essencial

para

a

viabilidade

econômica

dos

serviços,

pois

quanto

maiores

os

níveis

de

segurança maiores são os custos de implantação e operação.
A adoção sistemática de altíssimos niveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra
.

ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da

infraestrutura necessária a sua sobrevivência e conforto, atrasando seus beneflcios. E o atraso
desses benefícios, por outro lado. também significa prejuizos à sociedade. Trata-se, portanto, de
encontrar um ponto de equilíbrio entre niveis de segurança e custos aceitáveis.

No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento saniuírio, foram
identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens
e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a contratada disponibilizará seja
na própria cidade ou através do apoio de suas diversas unidades no Estado, os instrumentos
necessários

para

o

atendimento

dessas

situações

de

contingência.

Para

novos

tipos

de
24
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ocorrências que porventura venham a surgir. a prestadora promoverá a elaboração de novos

planos de atuação.

Quadro 1- Sistema de abastecimento de água
Ocorrência

Origem
!

Plano de Contingência

Períodos

de

ocorrência

de

chuvas

com

inundação.

«

em

Saúde,

comprometendo a qualidade e

autoridades competentes, entre

o

outros, através dos meios de

funcionamento

Deslizamento

de

dos

de

solo

apoios

/

/

da adução de água bruta.
1. Falta d'água

elétrica

energia

instalações

Vazamentos
instalações

de
de

,
/

de

produção de água.
!

1
cloro

nas

tratamento

de

,

Adequar o plano de ação as
características da ocorrência.

!

Disponibilizar

caminhões

pipa

para fornecimento emergencial

Contaminação dos mananciais
por

,

Controlar a agua disponivel nos

reservatórios.

água.
/

Implementar de cronograma de
abastecimento por manobras.

,
de

nas

em

for.

no

.
fomecrmento

atingidas

caráter emergencial se preciso

(

prolongada

instituições,

Contratar obras de reparos das

instalações

de

estruturas com arrebentamento

Interrupção

quartéis,

comunicação disponível.

encostas

do

solapamento

,
generalizada

população.

geral, das instalações,

Imovimentação

(

a

hospitais, Unidades Básicas de

equipamentos e estruturas.
!

Comunicar

acidentes

como

de água.
.!

Comunicar à concessionária de

derramamento de substâncias

energia

tóxicas na bacia a montante,

disponibilização de gerador de

alterando a qualidade da água

emergência na falta continuada

que será captada. tomando—a
inadequada ao consumo.

elétrica

para

a

de energia.
/

Comunicar a polícia em caso de
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(

Ações de vandalismo.

Deficiências

de

mananciais

em

vandalismo.

água
períodos

nos
de

o

plano

Interrupção

temporária

fornecimento

nas

de

no

energia

instalações

de

de

ação

às

características da ocorrência.
Comunicar

estiagem

elétrica

Adequar

a

população,

hospitais, Unidades Básicas de
Saúde,

quartéis,

instituições,

autoridades competentes, entre

produção elou distribuição de

outros,

água

comunicação disponivel.

através

dos

meios

de

Daniicação de equipamentos

Comunicar a polícia em caso de

de

vandalismo

2. Falta d'água
estações

elevatórias

de

parcial ou
água tratada

Disponi

Danificação de estruturas de

para fornecimento emergencial

'zar

caminhões

pipa

localizada
reservatórios e elevatórias de

de água.

água tratada

Contratar obras de reparos das

Rompimento de redes e linhas

instalações

adutoras de água tratada

caráter emergencial se preciso

Ações de vandalismo

for.

atingidas

em

Implementar de cronograma de
abastecimento por manobras.
Instalar equipamentos reserva,
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Quadro 2 — Sistema de Esgotos Sanitários
Ocorrência

Origem

Plano de Contingência

Interrupção

no

fornecimento

de

(

Comunicar

a

população,

1. Paralisação

energia elétrica nas instalações de

hospitais, Unidades Básicas de

da estação de

tratamento.

Saúde,

tratamento de

Daniicação

esgotos

de

equipamentos

eletromecânicosl estruturas.

2. Extravasa—

comunicação disponível.

fornecimento
_

de

J

energia eletrica nas instalações de

bombeamento.
.

—/

_

Comunicar à polícia em caso de
.
vandalismo

mentos de
esgotos em

instituições,

outros, através dos meios de

Ações de vandalismo.

Interrupção no
.
, .

quartéis,

autoridades competentes, entre

_
_
.
, .
Comunicar a concessionaria de

.

'

_
estaçoes
, ,
elevatorias

Daniôcaçao
de
equipamentos
, .
eletromecanicos/ estruturas
_
.
Ações de vandalismo.

S.Rompirnento

Desmoronamento

de linhas de

paredes de canais.

recalque,

Erosões de fundos de vale.

coletores

Rompimento de travessias.

de

,

.

energia
eletrica
para
a
_
. ”
disponibilização de gerador de
.
.
.
emergencia na falta continuada

taludes!

de energia.
“

Comunicar

os

órgãos

de

controle ambiental.

tronco,

—/

Instalar equipamentos reserva,

—/

Contratar obras de reparos das

interceptores e

instalações

emissários

caráter emergencial se preciso

Lançamento
pluviais

em

4. Ocorrência

esgoto.

de retorno de

ºbstruções

esgotos em

esgoto,

indevido
redes

e

águas

coletoras

de

coletores

em

for.
/

Sinalizar e isolar a área como

medida

em

atingidas

de

preventiva

de

acidentes.
(

imóveis

Implantar sistema de desvio e

isolamento do trecho avariado
para

não

prejudicar

circunvizinhas

em

as

áreas

caso

de
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acidentes

em

coletores

de

esgoto.
/

Executar trabalhos de limpeza e
desobstrução.

7.2 Anexo II - Mecanismos de Acompanhamento do Plano Setorial
O operador dos serviços de saneamento deverá elaborar relatórios gerenciais contendo:
-A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e tratamento

de esgotos, comparando o indicador com as metas do Plano;
. Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;
oAvaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade com a
portaria Consolidada nª 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde;

nlnformações de evolução das instalações existentes no município. como por exemplos,
quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de água e esgotos,
quantidades de poços, estações de tratamento, estações elevatórias de esgotos, etc.
- Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;

. Informações

operacionais

indicando

as

ações

realizadas

no

municipio,

como

por

exemplos. quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos realizados nas
redes e

ligações de água e esgotos,

troca

de hidrômetros,

cortes

da água,

consertos de

vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc.
- Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, separando a
forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);

. Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.
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Avaliação Econômico-financeira simplificada

A comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeirado municipio de Conceição do
Almeida foi baseada no modelo fluxo de caixa livre descontado, amplamente utilizado pelo mercado
para análise de projetos de investimento.

O estudo estabelece o fluxo de caixa do município em um

horizonte de 30 anos considerando as projeções das receitas, doscustos edos investimentos de acordo
com os parâmetros e dados apresentadosemDiagnóstico Simplificadoe eminformações contábeis e
gerenciais cedidas pela companhia de saneamento que opera os serviços de agua e esgoto do

município, posição de 31 de dezembro de 2018.

1. Premissas

A área de abrangência da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

e, principalmente, a área urbana do município, na data basedo estudo de comprovação de viabilidade. A
expansão deverá atingir o nível desejado de cobertura dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário previstas neste diagnóstico.
Os critérios técnicos básicos como população. domicílios, tarifas médias utilizados na comprovação da
viabilidade econômico-financeira, no período de 2019 a 2048, advêm de dados iniciais na data—base de
d/

b om

dezembro de 2018.
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Quadro 01 -Projeção da Demandas dos Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário Período 2018-2048

'

Área de Atendimento

Economias Residenciais

Volume Faturado Total

Índice de Cobertura

Tarifas médias efetivas

(hab)

(econ)

(mª)

[%)

(R$/mªl

2018

7.724

2.529

2.985

0

508.352

0

100,0%

0,0%

3,56

0,00

2019

7.770

2.556

3.016

0

512.860

0

100,0%

0,0%

3,69

0,00

3,56
3,69

2020

7.813

2.582

3.047

0

517.258

0

100,0%

0,0%

3,84

0,00

3,84

2021

7.854

2.607

3.077

0

521.532

0

100,0%

0,0%

3,99

0,00

3,99

2022

7.893

2.632

3.107

0

525.667

0

100,0%

0,0%

4,15

0,00

4,15

2023

7.929

2.656

3.135

199

529.653

33710

100,0%

7,5%

4,15

3,32

4,10

2024

7.962

2.680

3163

241

533.483

40.745

100,0% .

9,0%

4,15

3,32

4,09

2025

7.993

2.703

3.190

284

537.150

47.862

100,0%

10,5%

4,15

3,32

4,08

2026

8.021

2.725

3.216

327

540.645

55.056

100,0%

12,0%

4,15

3,32

4,07

2027

8.046

2.746

3.241

371

543.957

62.317

100,0%

13,5%

4,15

3,32

4,06

2028

8.068

2.766

3.265

415

547.081

69.639

100,0%

15,0%

4,15

3,32

4,05

2029

8.088

2.785

3.288

460

550.012

77.013

100,0%

16,5%

4,15

3,32

4,04

2030

8.104

2.804

3.309

505

552.749

84.433

100,0%

18,0%

4,15

3,32

4,04

2031

8.116

2.821

3.330

550

555.272

91.886

100,0%

19,5%

4,15

3,32

4,03

2032

8.125

2.837

3.349

596

557.558

99.362

100,0%

21,0%

4,15

3,32

4,02

2033

8.131

2.853

3.367

642

559606

106.850

100,0%

22,5%

4,15

3,32

4,01

2034

8.133

2.866

3.383

688

561.414

114.342

100,0%

24,0%

4,15

3,32

4,01

2035

8.133

2.880

3.399

734

563.092

121.851

100,0%

25,5%

4,15

3,32

4,00

2036

8.133

2.893

3.414

781

564.775

129.405

100,0%

27,0%

4,15

3,32

3,99

2037

8.133

2.906

3.430

828

566.464

137.002

100,0%

28,5%

4,15

3,32

3,99

2038

8133

2.920

3446

876

568.157

144.644

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2039

8.133

2.920

3.446

876

569.855

144.410

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2040

8133

2.920

3446

876

571.559

144.842

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2041

8.133

2.920

3.446

876

573.268

145.275

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2042

8.133

2.920

3446

876

574.982

145.709

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2043

8.133

2.920

3.446

876

576.700

146.145

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2044

8.133

2.920

3.446

876

578.425

146.581

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2045

8.133

2.920

3.446

876

580.154

147.020

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2046

8.133

2.920

3.446

876

581.888

147.459

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2047

8.133

2.920

3.446

876

583.628

147.900

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98

2048

8.133

2.920

3.446

876

585.373

148.342

100,0%

30,0%

4,15

3,32

3,98
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O Índice de Cobertura de Água — ICA e o Índice de Cobertura de Esgoto — ICE indicam o percentual de
domicílios urbanos com infraestrutura disponibilizada para o acesso da população ao sistema público de
água e ao sistema público de esgotos no período do contrato.
FORMULAS DE CÁLCULO:

ICA : (EcoCadResAtÁgua + DomDisgÁgua) x 100
DomÁreaAtendimentoÁgua
ICA = Índice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede Pública de

Abastecimento de Água (%)
EcoCadResAtÁgua = economias cadastradas residenciais ativas de água (unidades)
DomDispÁgua = domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública
de abastecimento, sejam com ligações suprimidas ou com sistemas particulares (unidades)
DomÁreaAtendimentoÁgua = projeção de domicílios, na área de atendimento com água, na
data base da assinatura do contrato (unidades)

ICE = (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) )( 100

DomÁreaAtendimentoEsgoto
ICE= indice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede Pública de Coleta
de Esgotos (%)

EcoCadResAtEsgoto : economias cadastradas residenciais ativas de esgoto (unidades)
DomDispEsgoto = domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública
de coleta de esgoto (unidades)
DomÁreaAtendimentoEsgoto = projeção de domicílios com esgotamento sanitário, na área de

atendimento da data base da assinatura do contrato (unidades)

2. Projeção de Receitas

As receitas são identificadas com base na tarifa média projetada do município e na projeção dovolume
faturado, com atualização de valor pelo indicador de inflação IPCAe acréscimode reajustes tarifários.

A projeção do volume faturado e calculadapor meio do volume medido/estimado médio por economiaIde
água e esgoto e o número de economias residenciais existentes. O volume medido/estimado é
projetado considerando as variações de: número de habitantes por domicílio,crescimento da renda per

' Economia é um conceito utilizado setor de saneamento para se referir unidades
pluridomicilar, como apartamentos de um mesmo edifício.

abitacionais, podendo er imóveis uni
"
.

X
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capita e na evolução do consumo de água por habitante.As economias existentes atendidas no periodo
estudado são estimadas considerando a evolução populacional e as metas de atendimento propostas
no estudo de diagnóstico.

3. Projeção de Custos

A projeção dos custos considera seu comportamento histórico e, principalmente,a sua relação frente

ãevolução dos volumes, 0 que, indiretamente determina o crescimento dos sistemas e dos seus gastos.
De acordo com seu perfil, os custossão classificados em Diretos, Indiretos e Outros custos. Os custos
diretos são aqueles gastos na operação e expansão dos sistemas de água e esgoto do municipio, assim
como na estrutura administrativa de apoio à gestão. Os Custos indiretos são gerados a partir de gastos
com serviços de suporte (custos com sistemas de informatica, advogados, licenças ambientais, projetos,
consultorias, contabilidade, tesouraria, captação de recursos, almoxarifado etc.). Os Outros custos
referem-se a perdas de faturamento, impostos sobre faturamento e imposto de renda.

Os principais parâmetros influenciadores dos custos sãozprodutividade do setor de saneamento,
produtividade da companhia que realiza gestão dos sistemas municipais de água e esgoto, preços dos
insumos e da mão-de—obra, custos com inadimplência e impostos.

4. Investimentos

Os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada município acrescido do Capital de Giro
necessário para operação dos sistemas. O total de ativos e composto pelo valor dos ativos existentes,
atualizados pelo IPCA, somados aos investimentos necessários para expansão, visando ao atendimento

das metas do estudo de diagnóstico e a reposição dos ativos já existentes.

A Embasa adotou como cota de reintegração o percentual de 2% ao ano para os investimentos de
reposição dos ativos, tendo como referência os valores utilizados pelas principais agências reguladores
de saneamento do pais.

O nível de cobertura de água já atinge100% no periodo, enquanto que o indicador de cobertura de

esgotamento sanitário teria seu índice de cobertura elevado de forma gradual, chegando a 30% a partir
de 2038, com recursos não onerosos.Os Fluxos dos Investimentos referem-se aos ativos direcionados

ao municipio acrescido do Capital de Giro necessario para operação dos sistemas. O total de ativos e
composto pelo valor dos Ativos existentes, atualizados pelo IPCA,

(R$ 3,1735238) somados aos

investimentos necessários para expansão, visando à ampliação e à reposição dos ativos.

is,
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Quadro 02- Projeção do Fluxo de Investimentos dos Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário (Período 2018—2048)

Investimentos

2018

3.173.598

291

2019

98.517

291

3.173.888
98.808

2020

525.568

4.842

530.410

2021

792.359

6.660

799.019

2022

265.563

5.766

271.329

2023

127.595

7.497

135.092

2024

128,624

2.291

130.915

2025

349.637

2.267

351.904

2026

132.030

2.240

134.270

2027

778.067

2.209

780.277

2028

1.035.761

2.175

1.037.936

2029

165.684

2.139

167.823

2030

166.688

2.101

168.788

2031

167.697

2.055

169.753

2032

168.712

2.002

170.715

2033

173.168

1.947

175.115

2034

201.745

1.889

203.635

2035

331.184

1.862

333.045

2036

551.198

1.871

553.070

2037

177.828

1.881

179.709

2038

169.561

1.891

171.452

2039

170.159

366

170.525

2040

201.672

496

202.169

2041

171.965

498

172.463

2042

172.554

499

173.054

2043

173.141

501

173.642

2044

173.725

502

174.227

2045

194.161

504

194.665

2046

175.279

505

175.784

2047

175.853

507

176.360

2048

148.720

508

149.228
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Quadro 03- Projeção dos Investimentos dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário — Valores Nominais (Período 2019-2048)

63.47 95

35.045 27

64.172,86

461.394,99

73.400 76

718.958 44

87.779,93

177.782,78

91.335,58

36.259,27

92.060,77

36.563 44

92.792,04

256.844,99

97.928,94

34.100,88

98.610,95

679.456,25

112.200,08

923.560,44

130.67

29

35.0

131.37

55

35.316,43

132.077,87

35.619 47

95

132.790,26

35.921,99

133.

70

39.659,27

134.301 89

67.443 48

135.650,76

35.762,39

159. 770, 52

136.366,01

255.061,86

159.770 52

141.467,24

36.360 33

142.194 45

27.366,90

142.74

79

27.417 22

143.290,13

58.382 35

144.457,78

27.507 08

145.007 92

27.546,52

145.558,85

27.582,23

146.110,50

27.614 16

146.662,78

47.498,11

147.612,74

27.666,49

148.166 07

27.686,80

148.719,81
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5.

Resumo dos parâmetros utilizados no modelo de comprovação de viabilidade

Taxa de desconto

.

CMPC .................................................................................................................. 8,15%

Crescimento Populacional
.

Ajuste da proporção habitantes por domicílio .......

.. —8, 8%

.

Anos para ajustes da redução habitantes por domicilio .....

., 20 anos

Volume e atendimento

.
.
.
.

Percentual de aumento/diminuição de consumo (mª/ano) de uma nova economia atendida
20%
Elasticidade da renda ........................... 0,3
Anos para Universalização do ICA.
...... 20 anos
ICA para universalização ...................... 100%
Anos para Universalização do ICE ,
...... 20 anos
ICE para universalização .................................................................................... 30%

Projeções sobre Receita
.

% Evasão de receitas ...............................................

.

Percentual de receitas indiretas s/ receitas diretas..

.. 7,64%
9,19%

.

Reciprocidade ...........................................................

.. R$ 0,00

Custos
.
Percentual dos custos com Mão de Obra — Diretos e Indiretas .......................... 28%
.

Percentual de produtividade esperada para ajuste de fronteira - Custos Diretos Oºo

.
-

Período para o alcance da produtividade de fronteira ........................................ 15 anos
Percentual de produtividade anual esperado do setor ....................................... 0, 5%

Base de Ativos
.
Anos para amortização ..........................................................
Idade média da vida útil da Base Ativos — Agua e esgoto .
.
Cota de Reintegração da Base de Ativos - Água .....
.
Cota de Reintegração da Base de Ativos - Esgoto ..

30 anos
50 anos
2%a,a.
.. 2% aa.

-

Inv. expansão por economia residencial — Água ......

-

Inv. expansão por economia residencial — Esgoto ............................................. R$ 4. 470

Tributos
.
IR e CSLL ............................................................................................
.

Percentual maximo de lucro que pode ser abatido com o IR diferido

R$ 3.129

34%
.. 30%

. ' Imposto sobre receita .......................................,ff
........................................... 6,79%
»
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6. Condicionantes da Viabilidade

As condições de viabilidade são as medidas de balanceamento necessárias para geração dos recursos
suficientes para recuperar os dispêndios com a operaçãoe remunerar os investimentos para adequada
expansão e reposição dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em sistemas

cujo fluxo de caixa e deficitário. Entre elas configuram: os reajustes tarifários, captação de recursos não
onerosos junto à União e ao Estado, ou outros órgãos internacionais de fomento, ajuste das metas
contratuais,

alteração das concepções de

projetos,

incluindo alternativas tecnológicas,

aporte de

recursos municipais e alteração de prazo contratual.

É importante ressaltar que as tarifas e os reajustes tarifários, bem como os futuros ganhos reais
autorizados,

destacada

no

inciso

IV do Art.

27,

do

Decreto estadual

7217/2010,

fiscalizadose

autorizados pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, devem, no
minimo, serem suficientes para equilibrar o Fluxo de Caixa do município de durante a vigência do

contrato. E quando as condições tarifárias, implementadas durante o contrato, não forem totalmente
suficientes, será necessário que o Municipio e/ou o Estado da Bahia captem recursos complementares
ou suplementares de fontes não onerosas, destacada no inciso VI, parágrafo 5º do Art. 39, do Decreto
7.217/2010, para subvenção de projetos e ações contratuais de forma a garantir o equilíbrio do Fluxo de
Caixa Liquido na vigência do contrato. Assim como, quando as condições de subvenção dos recursos
para investimento não forem totalmente suficientes para garantir o equilibrio do Fluxo de Caixa Líquido,

durante a vigência do contrato, surgirá a necessidade de dilatar o prazo contratual para a garantir a
amortização total dos investimentos realizados nos projetos e ações no periodo contratual, poiso prazo

de prorrogação do contrato deve ser por período suficiente à plena amortização dos investimentos
realizados pela Concessionária,
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7. Análise da Viabilidade

O valor presente do fluxo de caixa descontado operacional do municipio projetado para 30 anos éde R$

2.847.110 (negativo), Conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 1 - Fluxo de Caixa Descontado do município projetado (30 anos)

Descrição

Valores

Receita Bruta

29315309

(-) impostos e taxas sobre receita

1.990.543

(—) Custos com evasão

2.239.728

Receita Liquida

25085538

(—) Custos operacionais dos serviços

19940673

EBITDA - Resultado Operacional

5.144.865

(-) IR+CSLL operacional

1.749.254

(+) Beneficio Fiscal da Amortização

670. 541

EBI - Resultado após impostos e depreciação

4.066.151

(-) Fluxo dos Investimentos

6.913.261

Fluxo de caixa líquido operacional

(2.847.110)

A Receita Bruta equivale ao somatório da Receita Direta e Receita indireta. Com base na tarifa média
efetiva do municipio de R$ 3,56 de água por economia existente e no volume projetado de 508.352 mª,
encontra—se a Receita direta total equivalente a R$ 1.807.407 no primeiro ano. Observando o histórico

dos últimos 12 meses, foi percebido que as Receitas indiretas equivalem a aproximadamente 9,19% da
receita direta. Diante disso, foi estabelecido que a Receita Indireta corresponde a R$ 166.038 e a
Receita Bruta Total do ano base, portanto, equivale a R$ 1.973.445.
Projetando—se a Receita Total para os próximos 30 anos e descontando a valor presente com base no
Custo Médio Ponderado de Capital de 8,15%, tem-se a Receita Bruta de R$ 29.315.809.
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Os Custos Operacionais de R$ 19.940.673 equivalem aos custos diretos e indiretos que são projetados

com base no custo unitário e no volume projetado por ano com base nas variáveis citadas
anteriormente.
Os

Impostos,

taxas

e

contribuições

foramcalculados

com

base

na

alíquota

efetiva

de

aproximadamente6,79%. Esta alíquota é encontrada com base na alíquota de 9,25% (somatório das
alíquotas de PIS e COFINS) deduzida dos créditos percebidos nos insumos da prestação de serviços de

agua e esgoto. Ja ocusto com inadimplênciaé de7,64%, projetado com base na diferença entre o
faturamento e a arrecadação do município nos últimos 12 meses, Confrontando este dado com a
Receita Bruta Total, e possivel projetar um custo de evasão total no período em valor presente de R$
2.239.728.

Tabela 2 — Total do Fluxo Descontado de Investimentos projetado (30 anos)

Descrição

Valores

Base de Ativos Líquidos atualizados

'

3.173.598

Previsão de Investimentos (30 anos)

'

3. 706.412

Necessidade de Capital de Giro

ª

Fluxo Total de Investimentos

33. 251
6.913.261

A base de Ativos líquidos do Município e de R$ 3.173.598. Considerando as metas do estudo de
diagnóstico para ampliação do atendimento de água e esgoto, projetam-se investimentos, em valor
presente, de R$3.706.412a serem usadospara expansão e reposição dos sistemas. A necessidade de
Capital de Giro (NCG) total para operar os sistemas do município,no período do estudo, corresponde a
R$ 33.251. Somados os valores em tela, encontra-se o fluxo de investimentos, em valor presente, de R$

6.913.261.

8. Considerações finais

A partir dos dados disponíveis e das premissas utilizadas para projeção dos custos, receitas e
investimentos, conclui-se que o valor presentedo Fluxo de Caixa Liquido Operacional para prestação de
serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitárioé deficitário, tornando a viabilidade técnica e
econômico-financeira

condicionada

a

aplicaçãode

medidas

contratualmente e implementadas durante a vigência contr

de

equacionamento

a

seremprevistas

.. oe forma conjunta ou individual, caso 3%

premissas se connrmem.
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ANEXO III
Convênio de Cooperação entre Entes
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SECRETARIA DE
”'FIAIITIUTU'A
"' DIICA E SANIAHÉNTO

HIS-'.“.
GOVERNO DO ESTADO

CONVÉNÍO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES FEDERADOS
Convênio de Cooperação que celebram o Município de
Conceição do Almeida e o Estado da Bahia autorizando a

gestão associada para a delegação da regulação, fiscalização e
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, bem como para o apoio do Estado
da Bahia no planejamento dos mesmos serviços.

C O N S 1 D E R A N D O que o Município de Conceição do Almeida e
o Estado da Bahia possuem o firme interesse de que os serviços de abastecimento
de água

e de esgotamento sanitário no território do Município, nos termos do art. 15, & Iº, IV da
Lei estadual nº 11.172, de l de dezembro de 2008, que disciplina o convênio de
cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços públicos
de

saneamento básico, sejam prestados, mediante contrato de programa que atenda atodos os
requisitos legais, pela Empresa Baiana de Aguas e Saneamento SIA - Embasa, sociedade

de economia mista sob o controle do Estado da Bahia;
C 0 N S I D E R A N D O que o Município de Conceição do Almeida
pode contratar diretamente, mediante dispensa de licitação, a Empresa Baiana de Aguas e
Saneamento S/A — Embasa para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário (art. 24, XXVI, da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho
de

1993), desde que haja contrato de consórcio público ou convênio de cooperação entre
entes jêdemdos, pois qualquer dos dois pode autorizar a gestão associada de serviços
públicos (art. 24! da Constituição Federal);

C O N S I D E R A N D O que o Decreto Federal nº. 6.017, de 17 de
janeiro de 2007, que regulamentou a Lei Federal nº. ll.l07, de 6 de abril de 2005 — Lei
de
Consórcios Públicos, conceitua convênio de cooperação entre entes federados como
“pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar
a

gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado
por lei editada por cada um deles” (art. 2º, VIII);

C 0 N S 1 D E R A N D 0 que os serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário somente podem ser prestados em duas hipóteses: (i)
direlameme, pelo próprio titular ou ente de sua administração indireta, ou (ii) mediante
contrato, uma vez que o art. 10, caput, da Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007
—

Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB) afirma que “A prestação de serviços públicos
de smeamento básico por entidade que não integre & administração do titular depende da
celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos
de
parceria ou outros instrumentos de natureza precária”.

C O N S I D E R A N D O que o art. ll, caput e incisos, da LNSB exige,
como condição de validade uma série de requisitos para a celebração de contratos que
tenham por objeto a prestar:

e serviços públicos de saneamento básico, dentre eles: (i) a

elaboração de plano municipal

W'

saneamenªico (ou plano setorial rela ' o ao serviço

&

%

l
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& ser contratado); (ii) estudo de viabilidade técnica e econômico—financeira da contratação;
(iii) designação de entidade de regulação e fiscalização dos serviços, e (iv) realização de
audiência pública e consulta pública sobre a minuta do contrato;

CONSIDERANDO queacelebraçãode contrato deprogramaea
elaboração de plano municipal de saneamento básico - segmentos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário exigirão levantamento dos bens afetados pelos serviços, bem
como levantamento dos passivos trabalhistas e ambientais, e de infomações comerciais e

técnicas;
C 0 N S I D E R A N D O que o convênio de cooperação entre entes
federados é necessário para disciplinar as relações de cooperação entre o Município de
Conceição do Almeida e o Estado da Bahia: (5) no cumprimento dos requisitos pamfizturo
contrato de programa; (ii) na regulação e jiscalização dos serviços, mediante imediata

delegação da execução de competências municipais à Agência Reguladora de Saneamento
Básico do Estado da Bahia - AGERSA; e (iii) no imediato apoio na prestação dos
serviços, inclusive mediante investimentos e atividades de gestão da Embasa, a fim de

assegurar a continuidade desses serviços públicos e sua prestação em padrões adequados;

() MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no C.N.P.J. 13.695,028/0001-32, representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Armando da Silva Neves, e

0

ESTADO DA BAHIA, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ. sob nº. 13.937,032/0001—60, neste
ato representado por seu Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Sr. Cássio
Ramos Peixoto, conforme autorização constante do Decreto Governamental publicado no
Diário Oficial do Estado, edição de 8 de janeiro de 2015, celebram o presente

CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES FEDERADOS com &
interveniência da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SIA EMBASA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. sob nº.
13.504.675/0001-10, neste ato representado por seu Presidente, Rogério Cedraz, e_ por seu
Diretor de Operação do interior, José Ubiratan Cardoso Matos, e da AGENCIA

REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DA BAHIA
— AGERSA, órgão autônomo vinculado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento - SIHS do Estado da Bahia, neste ato representado por seu Diretor Geral
Walter Antônio de Oliveira Júnior, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

DA GESTÃO ASSOCIADA
CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica autorizada a gestão associada, entre o

Municipio de Conceição do Almeida e o Estado da Bahia, no que se refere à delegação da
regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, bem com
ra o apoio do Estado para o plane'
to dos mesmos
serviços.

o '

3

KX

_
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DA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA. Por meio do presente instrumento o Município
de Conceição de Almeida delega o exercício das fimções de regulação e de fiscalização

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a Agência
Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia — AGERSA, autorizando este órgão
a executar todas as funções de órgão regulador e fiscalizador previstas na legislação,

especialmente na Lei federal nº. 11.445/2007 (LNSB).

Parágrafo único: A delegação prevista no cuput permanecerá vigente
enquanto o Município a entender como de interesse público, podendo ser denunciada a
qualquer tempo, mediante correspondência específica dirigida ao Diretor Geral da
AGERSA, a qual deve indicar o órgão ou entidade de regulação e fiscalização dos serviços

que substituirá a AGERSA, com a demonstração de que este órgão ou entidade sucessora
cumpre todos os requisitos previstos na LNSB, especialmente em seu art. 21.
DO APOIO DO ESTADO NO PLANEJAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA.

O Estado da Bahia, tanto mediante a sua

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento — Sil-[S, quanto por meio da Empresa
Baiana de Aguas e Saneamento S/A — Embasa, nos termos do amorizade pelo art. 12, lll e

parágrafo quarto da Lei estadual nº 11.172/2008, prestará apoio técnico ao Município de
Conceição do Almeida nas atividades de planejamento dos serviços públicos de
saneamento básico, especialmente para que seja editado o Plano Municipal de Saneamento

Básico — segmentos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Parágrafo primeiro: O apoio mencionado no caput dar-se-á mediante a
participação de representantes nas comissões e comitês formados pela prefeitura para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico — PMSE, em especial dos

segmentos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Parágrafo segundo: O Estado da Bahia apoiará as atividades de
planejamento dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Conceição de
Almeida na elaboração de pareceres e notas técnicas que esclareçam aspectos técnicos,
econômicos e jurídicos dos serviços, inclusive no que se refere a sua regulação ou
contratação, bem como a oferta de minutas de projetos de lei, contratos, acordos,
convênios, regulamentos e outros.

Parágrafo terceiro: Salvo se houver dispositivo em contrário na Lei
Orgânica do Município de Conceição do Almeida, o plano municipal de saneamento
básico, Ou o plano setorial dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, poderá ser aprovado mediante decreto do Chefe do Poder Executivo
d/
ºf
W&
É
,
Municipal.
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DO CONTRATO DE PROGRAMA
CLÁUSULA QUARTA. Constatado que, mediante o esforço conjunto dos

partícipes do presente convênio houve o cumprimento de todas as condições previstas no
art. 11 caput e incisos, da Lei Nacional de Saneamento Básico o Município de Conceição
do Almeida se compromete a celebrar contrato de programa com a Empresa Baiana de
Águas e Saneamento SIA Embasa, tendo como objeto a prestação dos serviços públicos

de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos limites do território do Municipio.
pelo prazo não inferior a vinte anos (art. 16 56“, da Lei estadual n. 11 1720008).
Parágrafo primeiro: Para os fins do art. 24, XXVI, da Lei federal
8666/1993 as partes convenentes autorizam expressamente que os contratos de programa

sejam celebrados mediante dispensa de licitação, sob responsabilidade do Municipio de
Conceição do Almeida, dispensa essa que deverá ser justificada e comunicada, no prazo de
03 (três) dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição de validade do ato (capul do art. 26 da Lei

8.666/93 e artigo da Lei estadual).
Parágrafo segundo: O termo de dispensa de licitação e a minuta do
contrato de programa deverão ser previamente examinados pelo órgão jurídico da
Administração.

Parágrafo terceiro: São cláusulas necessárias dos contratos de programa
celebrados no âmbito da gestão associada de serviços públicos, autorizada por este

Convênio de Cooperação Entre Entes Federados, as que disponham sobre:
[ — os serviços, a área territorial e o prazo do contrato;
ll - o modo, forma e condições de prestação dos serviços, bem como a
previsão de que sobre eles poderá dispor o órgão ou entidade de regulação e de fiscalização
dos serviços;
lll-os critérios,
qualidade dos serviços;

indicadores,

fórmulas

e

parâmetros

definidores

da

IV — o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão
associada, tanto a federal como a editada pelo órgão de regulação e fiscalização dos

serviços, especialmente no que se refere à revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços
públicos;

V—procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e
financeira do serviço em relação ao titular, especialmente de apuração de quanto foi
arrecadado e investido no erritório, em relação a cada serviço sob regime de gestão%
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Vl — os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os
relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;

Vii -os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos
serviços;
Vlll—a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentºs, dos
métodos e práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos
competentes para exerce-las;
lX - as penalidades contratuais e administrativas & que se sujeita o presmdor

dos serviços, e sua forma de aplicaçâo;
)( - os casos de extinção;
Xi — os bens reversíveis;

Xll — os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações
devidas ao prestador dos serviços, especialmente do valor dos bens reversíveis que não
foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços;

Xlll — a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas;
XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão
composta por representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários. de forma a
cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei nº. 8.987! 1995;
XV—a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras

relativas à gestão associada, a qual deverá ser especiiica e segregada das demais
demonstrações do prestador de serviços; e
XVI - o foro e o modo de solução das controvérsias contratuais.

Parágrafo quarto: No caso de transferência total ou parcial de encargos e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, bem como a cessão de pessoal, o

contrato de programa deverá conter também cláusulas que prevejam:
l- os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os
transferiu;
li —as pe

idades no caso de inadimplência em relação aos/encargos

transferidos;
Ó
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CRONOGRAMA PARA CLWWO DAS CONDICOES DE VALIDADE DOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO PREVISTAS NO ARTIGO ll DA LEI 1 ! _JHSZZOO?
..]!
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DO PRAZO
CLÁUSULA QUINTA« Este Convênio de Cooperação Entre Entes

Federados vigerá por prazo indeterminado, nos temos do autorizado peio art. IS, & Iº, [,
da Lei Estadual nº. 1 1372/2008.

DA EXTINÇÃO
CLÁUSULA SEXTA.
exclusivamente nas seguintes hipóteses:

O

Convênio

de

Cooperação

será

extinto

I — unilateralmente, por meio de denúncia motivada, no caso de relevante
interesse público () autorizar, especialmente no caso de risco comprovado à continuidade
da prestação dos serviços;
[1 — extinção ou impossibilidade de prestação dos serviços por paíté da

Empresa Baiana de Águas e &?SIA -— Embasa.

W

J/

R
7
a
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DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO

CLÁUSULA SÉTIMA. Dentro de vinte dias que se seguirem à data de
celebração deste instrumento, o Município de Conceição do Almeida e o Estado da Bahia
providenciarão a sua publicação, mediante extrato, nos órgãos que respectivamente se

utilizam para divulgar os atos oficiais.
DA RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA OITAVA.

Nos termos do previsto no art. 24]

da

Constituição Federal e no 5 2“ do art. 15 da Lei estadual nº. IMD/2008, o presente

Convênio de Cooperação entre Entes Federados produzirá efeitos a partir da vigência de lei
municipal que o discipline ou ratiiique.
DA SUCESSÃO POR CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
CLÁUSULA NONA. Nos termos do art. 15, ª lº, lll, da Lei Estadual nº.
11.172/2008, no caso de o Município de Conceição do Almeida e o Estado da Bahia
constituírem consórcio público, o contrato de consórcio público, sucederá automaticamente

o presente Convênio de Cooperação entre Entes Federados para todos os efeitos legais.
Parágrafo primeiro: O ato constitutivo do consórcio público incluirá as
finalidades do convênio de cooperação.
Parágrafo segundo: Nos termos do previsto no art. 20, 1 e Il, do Decreto nº

6017/2007, o consórcio público, que venha ser constituído pelo Município de Conceição
do Almeida e o Estado da Bahia, somente poderá contratar a prestação por meio de gestão
associada de serviços públicos mediante:
! -Obediência à legislação de normas gerais em vigor, em especial, à

legislação federal concernente ao saneamento (Lei nº

ll.445/2007 e Decreto nº

7217/2010), contratação de consórcio público (Lei 11.107/2005 e Decreto nº 6017/2007),
normas para licitações e contratos da Administração Pública (Lei federal 8666/1993) e

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos (Lei nº 8987/1995), e a
legislação estadual que diz respeito ao saneamento (Lei 11.172/2008), criação da Agência
Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia — AGERSA (Lei l2.602/2012),

resoluções normativas da AGERSA, dentre outras legislações pertinentes;
ll - autorização prevista no contrato de consórcio público.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA. As controvérsias originadas deste Convênio de
Cooperação entre Entes Federados, ou que a eles interessem diretamente, serão dirimidas

pelo Tribunal de Justiça o Estado da Bahia, nos termos do previsto pelo art. l2_3, 1, “jª”, da
Constituição Estadual, e pe

art. IS, ê lº, V, da Lei Estadual nº. 11.172, de

8.

1.
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Assim,

havendo

sido

ajustado,

fizeram

as

partes

lavrar

()

presente

instrumento, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, assinadas pelos representantes do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA edo ESTADO DA BAHIA,
pelos intervenientes ao início nominados, bem como pelas testemunhas abaixo, meramente

instrumentárias,

Conceição do Almeida, 23 de novembro de 2016

Prefel o Municipal

ESTADO

DA

BAHIA

Cássio Ramos Peixoto
l ,,
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

nin-.A- »
lntervenientes:

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAM

Testemunhas:

9

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
31 de janeiro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2303

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-81Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

grass

ANEXO IV
Tarifa atualmente aplicada aos serviços
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ANEXO V- PLANO DE METAS
Município: Conceição do Almeida
1. Índice de Cobertura de Água
2. Índice de Cobertura de Esgoto
3. Índice de Perdas por Ligação
1. Índice de Cobertura de Água (ICA)
Objetivo:

Medir o indice de cobertura dos domicílios urbanos com disponibilidade de rede pública de
abastecimento de água, em determinado período e área.

Periodicidade:

Anual

Unidade de Medida:

%

Fórmula de Cálculo:

(EcoCadResExistFactÁgua + Dom DispÁgua) x 100

DomÁreaAtendimentoÁgua
Sendo:
EcoCadResExistFactÁgua : economias cadastradas residenciais existente + factível de água (unidades)

DomDispÁgua : domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública de

abastecimento, sejam com ligações suprimidas ou com sistemas particulares (unidades)

DomÁreaAtendimentoÁgua : projeção de domicílios urbanos da área de atendimento com
viabilidade técnica para implantação de sistemas de abastecimento de água, excluindo áreas de
proteção ambiental com ocupações irregulares (unidades)

2019
99,5%

ANO

COBERTURA (%)

2022
99,5%

2026
100%

2030
100%

2034
100%

2038
100%

2042
100%

2046
100%

2048
100%

Com tolerância de até dois pontos percentuais.

2. Índice de Cobertura de Esgoto (ICE)
Objetivo:

Medir o índice de cobertura dos domicílios urbanos com disponibilidade de rede pública de
esgotamento sanitário, em determinado período e área.

Periodicidade:

Anual

Unidade de Medida:

%

Fórmula de Cálculo:

(EcoCadResExitFactEsgoto + Dom DispEsgoto) x 100

DomÁreaAtendimentoEsgoto
Sendo:
EcoCadResExistFactEsgoto = economias cadastradas residenciais existente

+ factível

de esgoto

(unidades)

DomDispEsgoto : domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública de
coleta de esgoto (unidades)

DomÁreaAtendimentoEsgoto : projeção de domicílios urbanos da área de atendimento com
viabilidade técnica para implantação de sistemas de esgotamento sanitário, excluindo áreas de
proteção ambiental com ocupações irregulares (unidades)

O
.
,
x
”>:/É

Cairú
2019
2022
2026
ANO
0,0%
0,0%
0,0%
COBERTURA (%)
Corn tolerância de até dois pontos percentuais.

2030

2034

2038

2042

2046

2048

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3. Índice de Perdas por Ligação (IPL)
Objetivo:

Avaliar e acompanhar a performance técnica do Sistema de Distrib '
de água, possibilitando a sua comparação com outros referenciai

Periodicidade:

Mensal

de Água no aspecto perdas

x"

%
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Unidade de Medida:

Utros/Ligação.dia

Fórmula de Cálculo:

[Vdisponibilizado - (Vmicromedido+Vestimado+Vserviços)“1000]
(Média anual de ligações faturadas ] x 365
Sendo:
Média anual de ligações faturadas : [(ligações faturadas dezembro ano anterior + ligações faturadas
mês analisadollz]

ANO
IPL (| / lig x dia)

2019
168,8

2023
164,8

2027
160,8

2031
156,8

2035
152,8

2039
148,8

2043
144,8

2047
140,8

Diário Oficial do
EXECUTIVO

2048
136,8

Na tabela a seguir estão apresentadas as projeções populacionais, domicílios e economias da área de atendimento para o
cálculo dos indicadores de cobertura de água e esgoto.

Área de Atendimento
ANO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Economias
Resldenclais (econ)

Economias
Residenciais (econ)

População (hab)

Domicílios (un)

Água

Esgoto

7. 724
7.770
7.813
7.854
7.893
7,929
7.962
7.993
8.021
8.046

2.529
2.556
2582
2. 607
2.632
2.656
2.680
2.703
2.725
2.746

2.985
3.016
3.047
3.077
3.107
3.135
3.163
3.190
3.216
3.241

0
0
0
0
0
199
241
284
327
371

2027

8.068

2.766

3.265

415

2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047

8.088
B. 104
8.116
8.125
8.131
8.133
8.133
8.133
8.133
8.133
8.133
8.133
8133
8.133
8.133
8133
8.133
8.133
8.133
8.133

2.785
2.804
2.821
2.837
2.853
2.856
2.880
2.893
2.906
2.920
2.920
2.920
2.920
2.920
2.920
2.920
2920
2.920
2.920
2.920

3.288
3.309
3.330
3.349
3.367
3.383
3.399
3.414
3.430
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446
3.446

460
505
550
596
642
688
734
781
828
876
876
876
876
876
876
876
876
876
875
876
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ANEXO VI
Plano Quadrienal de Metas e Investimentos -

PQMI 1
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EEEF:

PLANO QUADRIENAL DE METAS E INVESTIMENTOS
(PQMI)

PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

PQMI 1: PERÍODO 2019-2022

Novembro/2019

(j/“I
l,
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Ames:
L APRESENTAÇÃO
O Plano Quadrienal de Metas e Investimentos (PQMI) referente ao período 2019-2022,
doravante nominado de PQMI ], é apresentado neste documento. É fruto de negociação
feita entre o Município de Conceição do Almeida e a Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. (Embasa), prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água
e esgotamento sanitário deste município.
Este documento cumpre 0 estabelecido no Contrato de Programa firmado entre o
Município de Conceição do Almeida e a Embasa, na vigência da gestão associada.

llNTRODUÇÃO
O Plano Quadrienal de Metas e Investimentos (PQMI) e' o instrumento de planejamento
da Embasa referente aos serviços públicos por ela prestados em sua área de atuação no
Municipio de Conceição do Almeida.
O PQMI tem como objetivo atender gradualmente as metas previstas no Estudo que
Fundamente () Contrato de Programa (EFCP), nos componentes de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
Desta forma, o PQMI estabelece para cada período de quatro anos o conjunto de
programas, projetos e ações necessárias, bem como 0 correspondente montante de
recursos financeiros, a fim de se buscar atingir, até o fim do contrato, as metas de

universalização do acesso
esgotamento sanitário.

aos

serviços

públicos

de

abastecimento

de

água e

O Contrato de Programa celebrado com o Município de Conceição do Almeida com
vigência de trinta anos prevê para cada quadriênio um plano de metas e investimentos.
Por conseguinte, este documento é referente ao PQMI ] que abrange o periodo de
execução de 2019-2022 e que propõe metas e investimentos graduais, compativeis com
o EFCP:
.As metas de investimentos para O aumento gradativo do acesso aos serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
. AS metas de redução das perdas, em especial das perdas fisicas de água;
o A previsão de aportes financeiros para a realização dos programas, projetos e
ações que terão como fonte principal a receita operacional própria da Embasa,
podendo o volume de recursos ser complementado com outros recursos, como
orçamentos públicos (União, Estado e Município) e financiamentos.
['

%

/,_.
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3. METAS E INVESTIMENTOS
Os investimentos previstos no PQMI levam em conta a compatibilidade com 0 Estudo
que Fundamenta o Contrato de Programa (EFCP) a fim de se alcançar o aumento
gradativo do acesso a estes serviços públicos. A universalização do acesso aos serviços
é obtida por meio da implantação e expansão dos serviços de abastecimento de agua e
esgotamento sanitário, acompanhando o aumento da demanda, derivado do crescimento
populacional. Assim, é necessário, a elaboração de projetos e a execução de obras de
expansão visando atender ao crescimento vegetativo da população com ampliação de
rede de abastecimento de água e rede coletora de esgotamento sanitário, contemplando
novas ligações domiciliares. Além disso, deve-se planejar a melhoria da qualidade dos
serviços prestados com reposição, melhorias operacionais e comerciais que repercutam
na conformidade da água distribuida e também no melhor atendimento ao usuário.

Para o PQMI 1 (2019-2022) do Municipio de Conceição do Almeida foram previstas
ações em abastecimento de água sendo que as ações em esgotamento sanitário constarão
nos próximos planejamentos.

As tabelas abaixo apresentam as metas de cobertura dos serviços a serem atingidas
durante o período de 2019 a 2022.

Tabela 01 — Meta de Cobertura de Abastecimento de Água para a sede do Município
de Conceição do Almeida

Ano,

_

2019

99,5%

2020

99,5%

2021

99,5%

2022

99,5%

Tabela 2 — Meta de Cobertura de Esgotamento Sanitário para a sede do Município de
Conceição do Almeida.

Ano

2019

%de cobertura

“

0,0%

2020

0,0%

2021

0,0%

'
«:
.º

M

A

A :

A

s.,Étjv/

4
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3.1— Ampliação e Melhorias operacionais para Sistema de Abastecimento de Água
Quadro 01 - Previsão de Investimentos no município de Conceição do Almeida para o
SAA no período 2019-2022.
Investimentos em SAA (R$)
Total

2019
Elaborar projeto de ampliação
da capacidade de produção da
ETA da Zona Fumageira,
implantação da ETL e ampliação

2020

2021

2022

R$ 1 1.046,79

R$ 1 1.046,79

R$ 415.000,00

R$ 415.000,00

da capacidade de reservação do

SIAA
Implantação de rede de
distribuição para abastecimento
de Pau Ferro, GranPará e
Fazenda Cruz
Adquirir e instalar Inversor de
Frequência: para os 02 CMBªs
da EEAB e para os 2 CMBs da

R$ 42.548,25

R$ 42.548,25

R$ 52.948,93

R$ 52.948,93

R$ 26.198,69

R$ 26.198,69

R$ 561.611,00

R$ 561.611,00

EEAT, na ETA
Executar a obra de ampliação da
ETA da Zona Fumageira (em

TOOL/s)
Executar a obra de implantação
da Estação de Tratamento de
Efluentes da ETA — ETL
Implantação de rede de
distribuição para abastecimento
de Muritibinha e Fazenda Lopes
Implantar automação do SIAA,

com central supervisório
Executar melhorias na rede de
distribuição: implantação de
macromedidores e
monitoramento regular do índice
de perdas por distrito e por
zonas de abastecimento
(setorização)
Executar Novas ligações:
crescimento vegetativo e
regularização de ligações
clandestinas
Realizar trabalhos sociais nas
comunidades
Total Geral

R$ 141.827,49

R$ 141.827,49

R$ 7.677,78

R$ 7.677,78

R$ 7.677,78

R$ 7.677,78

R$30.711,12

R$ 25.367,49

R$ 25.670,43

R$ 25.973,80

R$ 26.277,51

R$ 103.289,23

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 8.000,00

R$ 35.045,27

R$ 461.395,00

718.958,45

R$ 177.782,78

R$ 1.393.181,50

(
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3.2 - As metas de redução das perdas, em especial das perdas físicas de água.
Quanto às metas de redução das perdas, em especial das perdas físicas de água, o
Quadro 3 abaixo apresenta o indicador Índice de Perdas por Ligação (IPL)1, conforme
definido no Planejamento Estratégico 2016-2019 da Embasa. Este indicador possibilita
medir as perdas totais de água por ligação.
Quadro 3 - Indicador Estratégico da Embasa relativo à redução e controle de perdas
físicas de água

Indicador de

Unidade

desempenho

Periodo de

Melhor

medição

situação

Fórmula

Finalidade

Vol ANC
Índice de

, .

Medir as

Perdas por

(L/dia)/

Anual

(365 X Mºd'ª

perdas totais de

Ligação (IPL)

ligação

(acumulado)

Aritmética das

água por

Ligações

hgªçãº

Faturadas)

Especificamente para o SIAA de Conceição do Almeida, o Quadro 4 apresenta os
respectivos valores estabelecidos para esse indicador, referente ao período de 2019 a
2022.
Quadro 4 — Indicador de Redução e Controle de Perdas de Água para o SIAA Conceição
do Almeida.

Indicador

Ano 2019
Previsto

Ano 2020
Previsto

Ano 2021
Previsto

Ano 2022
Previsto

168,8

167,8

166,8

165,8

IPL (Índice de

Fªdªs?“
Ligação)
(L/dia)/1igaçâo)

' Índice de Perdas por Ligação (IPL) representa o volume de água disponibilizado por dia exe uido o
volume de água consumido dividido pela quantidade de ligações de á . ativas.
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embasa
4. PREVISÃO DE APORTES FINANCEIROS
A previsão de aportes financeiros necessários para a realização dos programas, projetos
e ações previstas terá como fonte principal a receita da prestação dos serviços (caixa da
Empresa), além de serem consideradas as possibilidades de operações de crédito,
emissão de debêntures, contratação de parcerias público-privadas, aportes de recursos

não onerosos originários do Orçamento Geral da União ou do Estado.
Para o PQMI 1 (2019-2022) está previsto um volume de investimento na ordem de
R$ 1.393.181,50 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, cento e oitenta e um reais

e cinquenta centavos), cujas fontes garantidas são descritas a seguir:

Quadro 5 - Aportes Financeiros para o cumprimento do PQMI para o municipio de
Conceição do Almeida, por fonte de recurso, no período 2019-2022.

SAA

Fonte de Recursos do P

Recursos Próprios

Ml 1

Á'ºª
"”ª"”
2019-2022

Total

SES

M 111 ri
.
|
e º a operational.
/Implantação/ Expansao

Implantação/ Expansão

Projeto (R$)

Obra (R$)

Melhoria de
qualidade
d
.
os serwços

Tºtªl (R$)

Projeto (R$)

Obra (R$)

(R$)

R$ 11 ' 046 ' 79

R$ 1 ' 382 “ 134 ª 71

R$ 1 ' 393 ' 181 "50

R$ 11.046,79

R$ 1.382.134,71

R$ 1.393.181,50

5. CONCLUSÃO
O docmnento do PQMI ] (2019-2022) é compatível com o Estudo que Fundamenta o
Contrato de Programa (EF CP) de Conceição do Almeida, conforme previsto no marco
regulatório do setor. Este PQMI visa instrumentalizar () planejamento da prestadora
Embasa no intuito de implementar os programas, projetos e ações no período
estabelecido, na busca de aumentar os níveis de atendimento e contribuir para o
processo de universalização do acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário no municipio de Conceição do Almeida.

O montante de recursos apresentado no PQMI 1 será R$ 1.393.181,50 (um milhão,
trezentos e noventa e três mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos),

proveniente da receita operacional própria da Embasa, a ser executado no período de
2019 a 2022.
]
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A Embasa estará assim, cumprindo com o seu compromisso de prestar os serviços à
população do municipio de Conceição do Almeida com qualidade, regularidade e
eficiência, obedecendo às normas regulatórias e demais cumprimentos legais exigidos

ao setor.

.

#
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO Nº 015/2020)
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS
Nº.: 015/2020

EXTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA–PREF MUNICIPAL
CNPJ Nº. 13.695.028/0001-32
CONTRATADA: LUCAS DOS ANJOS SILVA - ME - CNPJ Nº.: 22.869.779/0001-19
OBJETO: Este contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS METALÚRGICOS VISANDO REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DO MERCADO MUNICIPAL E
CONFECÇÃO DE UM PORTÃO METÁLICO PARA A ESCOLA MUNICIPALIZADA DR. JOSÉ JOAQUIM DE
ALMEIDA, AMBOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA.
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato terá seu início no dia 28 de janeiro de 2020 e terá seu prazo final no dia
27 de fevereiro de 2020, quando deverá ser entregue os serviços devidamente concluídos, podendo ser prorrogado,
desde que observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 57, caput, incisos e parágrafos, no que couber,
mediante Termo Aditivo.
VALOR/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pelos serviços executados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
integralmente a importância de R$ 17.052,75 (dezessete mil, cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos),
mediante emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, após atestação da execução dos serviços.
DA EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: O presente contrato fundamenta-se em Dispensa de Licitação, conforme art.
24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme Processo Formal nº.
Processo

Administrativo

nº.

054/2020,

que

são

partes

integrantes

011/2020, tendo em vista o
e

inseparáveis

deste

contrato

independentemente de transcrição .

DISPOSIÇÕES LEGAIS: Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93, suas posteriores
alterações e tudo aquilo que doutrina a melhor jurisprudência para realização de contratos administrativos .
LOCAL E DATA: Conceição do Almeida - BA, 28 de janeiro de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS
Nº.: 015/2020

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS DOS SERVIÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

PREÇOS

UNID

QUANT.

M²

94,00

R$ 115,50

M²

27,00

R$

M

78,00

m²

6,30

UNITÁRIO

TOTAL

REPARO NA COBERTURA METÁLICA DO MERCADO
MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE PORTÃO METÁLICO
PARA COLÉGIO MUNICIPALIZADO JOSÉ JOAQUIM

R$ 10.857,00

DE ALMEIDA
ESTRUTURA

METALICA

TRELICAS, VAO LIVRE DE
MONTAGEM,

1.1.

NAO

FECHAMENTOS

EM

TESOURAS

OU

30M, FORNECIMENTO E

SENDO

CONSIDERADOS

OS

COLUNAS,

OS

METALICOS,

AS

56,00

R$ 1.512,00

SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
TELHAMENTO

1.2.

COM

TRAPEZOIDAL, ESP=

TELHA

DE

ALUMÍNIO,

0,4MM

R$

34,00

R$ 2.652,00

R$ 322,50

R$ 2.031,75

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

1.3.

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$

R$ 17.052,75
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RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2020
Processo Administrativo nº. 054/2020.
O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, com respaldo no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas
alterações, que opinou em regime de Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a execução
dos seguintes serviços:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS
VISANDO REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DO MERCADO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO
METÁLICO PARA A ESCOLA MUNICIPALIZADA DR. JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA, AMBOS NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA.
PROPONENTE: LUCAS DOS ANJOS SILVA - ME
CNPJ nº.: 22.869.779/0001-19
Endereço: Praça da Bandeira, nº. 25, Térreo, Centro, na cidade de Conceição do Almeida - Bahia,
CEP 44.540-000.
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 30 (trinta dias).
VALOR DA CONTRATAÇÃO: O contratante pagará a contratada a importância R$ 17.052,75
(dezessete mil, cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), após a atestação e entrega dos
serviços, mediante apresentação de nota fiscal.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Conceição do Almeida – Bahia, 28 de janeiro de 2020.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
A prefeitura Municipal de Conceição do Almeida– BA, informa que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa especializada visando a aquisição de gêneros
alimentícios para suprir necessidades do programa de alimentação escolar dos alunos da rede municipal de
ensino do município de Conceição do Almeida–BA para o ano letivo de 2020. Critério de Julgamento: Menor
Preço Por Lote. Data do Julgamento: Dia 12/02/2020, às 09h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de
segunda 2ª a 6ª feira e no site http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br. Maiores informações pelo E-mail
licitaalmeida2@agmail.com. Conceição do Almeida-Bahia, 29/01/2020. Egberto de A. Cardoso Filho-Pregoeiro.
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